




رکذ عناوم  بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 

: هدنسیون

يدزی یسردم  اضر  دمحم 

: یپاچ رشان 

ریسفتلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

رکذ عناوم  بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  9رکذ ، 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

بلاطم 16تسرهف 

ینامسآ هیده ي  نیرترب  24رکذ ،

24هراشا

یخساپ 27شسرپ و 

فارحنا کی  زا  29زارتحا 

اه لد  شمارآ  ادخ و  34دای 

34هراشا

نالک درُخ و  سایقم  رد  ادخ  دای  زا  یشان  ِشمارآ  41ِنایرج 

ادخ دای  زا  تلفغ  ِیتخس  46بارطضا و 

46هراشا

نالک ِسایقم  رد  ادخ  دای  زا  تلفغ  ِیتخس  48بارطضا و 

نآ راثآ  تابساحم و  رد  ادخ  هب  ِهّجوت  ِمدع  ادخ ، زا  تلفغ  دمآ  50یپ 

یهابت زا  يرود  ادخ و  دای  لباقتم  52هطبار ي 

52هراشا

ادخ دای  زا  تلفغ  يارب  ناطیش  56ِشالت 

ناسنا دای  ادخ و  60دای 

یشومارف دوخ  یشومارف و  66ادخ 

66هراشا

یشومارفدوخ زا  67دوصقم 
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رکذ رد  موادت  ترثک و  72موزل 

72هراشا

نیقفانم تافص  زا  ّصاخ  يانعم  هب  رکذ  ندوب  78كدنا 

نآ هبترم ي  نیرتمک  رکذ و  ترثک  79ِبتارم 

نآ رترب  هنومن ي  رکذ و  ترثک  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  82ینییبت 

82هراشا

ریثک رکذ  رد  ّمات  هنومن ي  88هئارا ي 

رادشه رّکذت و  92کی 

: تیب لها  تیالو  هب  رکذ  يراذگرثا  يرادیاپ و  ِندوب  98هتسباو 

ادخ دای  108بتارم 

108هراشا

یخساپ 111شسرپ و 

رکذ بتارم  رد  114مزالت 

114هراشا

یبلق دای  رکذ و  119ِتقیقح 

ّصاخ دراوم  رد  نآ  هب  هیصوت  لاح و  ره  دروم و  ره  رد  ادخ  دای  ندوب  122وکین 

122هراشا

ّصاخ دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  127دای 

ّصاخ ياه  نامز  رد  رکذ  هب  130شرافس 

130هراشا

تایاور رد  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  رکذ  هب  134تیانع 

رکذ رد  توص  142تّیفیک 

142هراشا

نآ راثآ  ناهن و  144رکذ 
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دراوم یخرب  رد  دنلب  يادص  اب  نآ  دننام  رکذ و  ندوب  150بولطم 

رکذ 154بابسا 

154هراشا

اه یتسود  مامت  رب  نآ  ِیگریچ  ِموزل  دنوادخ و  هب  تّبحم  نامیا و  157همزالم ي 

رکذ 162عناوم 

162هراشا

تایاور رد  رکذ  ِعناوم  165یخرب 

165هراشا

توهش يوریپ  . 1165

اج یب  ياهوزرآ  . 2165

مشچ ياه  تساوخرد  . 3165

مدرم هرابرد ي  نخس  هب  لاغتشا  . 4166

انِغ . 5166

روبنط رات و  لثم  بَرَط  تالآ  . 6166

ملع هب  لمع  مدع  . 7167

يروخرپ . 8167

ییاورنامرف رورغ  . 9167

رکذ راثآ  170رگید 

170هراشا

نطاب ِینشور  لد و  ندش  ینارون  . 1171

ناج ِنتفرگورین  ینامداش و  . 2173

تمحر لوزن  . 3173

روما رد  يزوریپ  . 4174

راکشآ ناهن و  رد  رادرک  ِندشوکین  . 5174
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هقعاص زا  ناما  . 6174

قافن زا  ناما  . 7176

شتآ زا  ییاهر  . 8176

ریخ قّلعت  ببس  . 9176

شرع ریز  رد  همزمز  ياراد  . 10177

ادخ دای  178ِبدا 

178هراشا

راگدرورپ ياقل  هب  قایتشا  رکذ و  180همزالم ي 

لاعتم يادخ  دای  رد  رهاظ  182ِبدا 

اه نآ  راثآ  توافت  و  راکذا ، رد  تلیضف  186بتارم 

رکذ 190نیرترب 

190هراشا

رترب ياهرکذ  زا  رگید  197یخرب 

اه نآ  تّیفیقوت  یهلا و  202يامسا 

202هراشا

یهلا يامسا  ِتّیقیفوت  204تّیفیقوت و 

مظعا مسا  هللا و  208ءامسا 

208هراشا

یهلا مظعا  214مسا 

مظعا مسا  ِینیع  هنومن ي  هّمئا : و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  218لوسر 

تّیلباق ياقب  تّیطرش  یهلا و  يایلوا  رد  مظعا  مسا  220ِیّلجت 

مظعا مسا  نییبت  رد  تیاور  222دنچ 

زکرم 226هرابرد 
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رکذ عناوم  بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 

باتک تاصخشم 

 - 1334 اضردمحم ، یسردم ، هسانشرس : 

اـضردمحمدیس رکذ / عناوم  بابـسا و  طیارـش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورـس  رکذ ،  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
 . يدزی ییابطابط  یسردم 

.1392 ریسفتلاراد ، مق : رشن :  تاصخشم 

214 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

0-358-535-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. رکذ عناوم  بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  رگید :  ناونع 

رکذ عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  رکذ --  عوضوم : 

اعد عوضوم : 

BP266/م42ذ7 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/77 ییوید :  يدنب  هدر 

3081072 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

، عاونا بتارم ، راثآ ، یگرزب ، رب  ینییبت 

رکذ عناوم  بابسا و  طیارش ،

: نیرتمک

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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هنع یفع  يدزی  ییابطابط  یسّردم  اضردّمحم  دّیس 

� رَبْکَأ ِهللا  ُرْکَِذل  َو   

. تسا رت  گرزب  ادخ  رکذ  قیقحت ، هب  و 

45 توبکنعلا : 

� هِدْمَِحب ُحِّبَُسی  َّالِإ  ٍء  ْیَش  ْنِم  ْنِإ  �

. دیوگ یم  حیبست  ار  وا  شیاتس ،  اب  هک  نآ  رگم  تسین  يزیچ  چیه 

44 ءارسإلا : 

! یَِهلِإ

كِرْکِذ َیلِإ  َكِرْکِِذب  ًاَهلَو  ِینْمِْهلَأ  َو 

یپایپ ار  دوخ  رکذ  ییادیش  روش و  زادنا  ملد  رد  ایادخ !

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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2 ص :

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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3 ص :

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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4 ص :

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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5 ص :

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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 6 ص :

عناوم بابسا و  طیارش ،  عاونا ،  بتارم ،  راثآ ،  یگرزب ،  رب  ینییبت  یتسه :  دورس  رکذ ، 
رکذ
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7 ص :

بلاطم تسرهف 

13 ینامسآ هیده ي  نیرترب  رکذ ،

16 یخساپ شسرپ و 

18 فارحنا کی  زا  زارتحا 

23 اه لد  شمارآ  ادخ و  دای 

30 نالک درُخ و  سایقم  رد  ادخ  دای  زا  یشان  ِشمارآ  ِنایرج 

35 ادخ دای  زا  تلفغ  ِیتخس  بارطضا و 

37 نالک ِسایقم  رد  ادخ  دای  زا  تلفغ  ِیتخس  بارطضا و 

39 نآ راثآ  تابساحم و  رد  ادخ  هب  ِهّجوت  ِمدع  ادخ ، زا  تلفغ  دمآ  یپ 

41 یهابت زا  يرود  ادخ و  دای  لباقتم  هطبار ي 

45 ادخ دای  زا  تلفغ  يارب  ناطیش  ِشالت 

49 ناسنا دای  ادخ و  دای 

55 یشومارف دوخ  یشومارف و  ادخ 

56 یشومارفدوخ زا  دوصقم 

61 رکذ رد  موادت  ترثک و  موزل 

67 نیقفانم تافص  زا  ّصاخ  يانعم  هب  رکذ  ندوب  كدنا 

68 نآ هبترم ي  نیرتمک  رکذ و  ترثک  ِبتارم 
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8 ص :

71 نآ رترب  هنومن ي  رکذ و  ترثک  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ینییبت 

77 ریثک رکذ  رد  ّمات  هنومن ي  هئارا ي 

81 رادشه رّکذت و  کی 

87: تیب لها  تیالو  هب  رکذ  يراذگرثا  يرادیاپ و  ِندوب  هتسباو 

97 ادخ دای  بتارم 

100 یخساپ شسرپ و 

103 رکذ بتارم  رد  مزالت 

108 یبلق دای  رکذ و  ِتقیقح 

111 ّصاخ دراوم  رد  نآ  هب  هیصوت  لاح و  ره  دروم و  ره  رد  ادخ  دای  ندوب  وکین 

116 ّصاخ دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  دای 

119 ّصاخ ياهنامز  رد  رکذ  هب  شرافس 

123 تایاور رد  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  رکذ  هب  تیانع 

131 رکذ رد  توص  ّتیفیک 

133 نآ راثآ  ناهن و  رکذ 

139 دراوم یخرب  رد  دنلب  يادص  اب  نآ  دننام  رکذ و  ندوب  بولطم 

143 رکذ بابسا 

146 اه یتسود  مامت  رب  نآ  ِیگریچ  ِموزل  دنوادخ و  هب  ّتبحم  نامیا و  همزالم ي 

151 رکذ عناوم 

154 تایاور رد  رکذ  ِعناوم  یخرب 

154 توهش يوریپ  . 1
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154 اج یب  ياهوزرآ  . 2

154 مشچ ياه  تساوخرد  . 3

155 مدرم هرابرد ي  نخس  هب  لاغتشا  . 4
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9 ص :

155 انِغ . 5

155 روبنط رات و  لثم  بَرَط  تالآ  . 6

156 ملع هب  لمع  مدع  . 7

156 يروخرپ . 8

156 ییاورنامرف رورغ  . 9

159 رکذ راثآ  رگید 

160 نطاب ِینشور  لد و  ندش  ینارون  . 1

162 ناج ِنتفرگورین  ینامداش و  . 2

162 تمحر لوزن  . 3

163 روما رد  يزوریپ  . 4

163 راکشآ ناهن و  رد  رادرک  ِندشوکین  . 5

163 هقعاص زا  ناما  . 6

165 قافن زا  ناما  . 7

165 شتآ زا  ییاهر  . 8

165 ریخ ّقلعت  ببس  . 9

166 شرع ریز  رد  همزمز  ياراد  . 10

167 ادخ دای  ِبدا 

169 راگدرورپ ياقل  هب  قایتشا  رکذ و  همزالم ي 

171 لاعتم يادخ  دای  رد  رهاظ  ِبدا 

175 اه نآ  راثآ  توافت  و  راکذا ، رد  تلیضف  بتارم 
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179 رکذ نیرترب 

186 رترب ياهرکذ  زا  رگید  یخرب 

191 اه نآ  ّتیفیقوت  یهلا و  يامسا 

193 یهلا يامسا  ِّتیقیفوت  ّتیفیقوت و 

197 مظعا مسا  هللا و  ءامسا 
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10 ص :

203 یهلا مظعا  مسا 

207 مظعا مسا  ِینیع  هنومن ي  هّمئا : و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر 

209 ّتیلباق ياقب  ّتیطرش  یهلا و  يایلوا  رد  مظعا  مسا  ِیّلجت 

211 مظعا مسا  نییبت  رد  تیاور  دنچ 
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11 ص :

ِمیِحّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

ُهَدْمَح ُهَرْکِذ و  انَمَْهلأ  يِذَّلا  ِهِلل  ُدْمَْحلا 

ُهَلْضَف ُهَفُْطل و  ِهب  اِنتَنِْسلأ  ِقاْطنِإب  َمَّمَت  و 

ُهَحِیبْسَت ُهَرْکُش و  َنیِّبِحُْملا  َهََّذل  َلَعَج  و 

ًارْکِذ َُهل  َعَفَر  ِهِرْکِِذب و  ُهَرْکِذ  َنَرَق  ْنَم  یَلَع  ُمالَّسلا  ُهالَّصلا و  و 

يرْکِّذلا ِریِهْطَّتلا و  ُلْهأ  ْمُه  َنیِذَّلا  ِِهلآ  یَلَع  و 

ِنایْسِّنلا ِهَْلفَغلا و  ِباحْصأ  ْمِِهئادْعأ  یَلَع  ُنْعَّللا  و 

ِنآْرُقلا ِرْکِّذلا و  ِءادْعأ  و 
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12 ص :
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13 ص :

ینامسآ هیده ي  نیرترب  رکذ ،

هراشا

ینامسآ هیده ي  نیرترب  ، (1) رکذ

زا تلفغ  هب  تبـسن  راطخا  هدومرف و  نآ  هب  رما  هداد و  هّجوت  نآ  هب  ار  دوخ  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  مهم  هکلب  مهم  روما  زا 
میرک و نآرق  رد  نوگانوگ  ياه  شور  هب  لاعتم  دنوادخ  دای  رکذ و  دشاب . یم  ادخ  دای  تسا ، هدرمـش  اوران  ار  نآ  یـشومارف  هدرک و  نآ 

هاگ و  هیـصوت ، تروص  هب  هاگ  و  هدـمآ ، تقیقح  کی  نایب  يراـبِخا و  شور  هب  هاـگ  تسا . هتفرگ  رارق  تیاـنع  دروم  نیموصعم : تاـملک 
. دهد هئارا  يا  هنوگ  هب  زین  ار  رگید  شور  تروص و  دناوت  یم  ریباعت  نیا  زا  کی  ره  دنچره  تسا ؛ هتفرگ  رارق  حیرص  ِنامرف  رما و  قَّلعتم 

. تسا ّلـجوّزع  دـنوادخ  رکذ  ْنآ  زا  دارم  دوش  یم  هدروآ  قـلطم  یتـقو  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  ْنئارق  هب  یلو  تسا  داـی  ياـنعم  هب  رکذ  - 1
. دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ثحابم  نمض  رد  هللا  ءاش  نإ  هک  تسا  یتایصوصخ  بتارم و  ياراد  رکذ  نینچمه 
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هفیرش ي: هیآ ي  رد  لاعتم  دنوادخ 

�؛ رَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  �

. دراد یمزاب  دنسپان  تشز و  راک  زا  زامن  انامه 

: دیامرف یم  نایب  دیکأت  اب  تسا ، رکنم  اشحف و  زا  ِیهان  هک  تسا  نآ  زامن ، ياه  یگژیو  زا  دیامرف  یم  نایب  هک  نآ  زا  دعب 

�؛(1) رَبْکا ِهللا  ُرْکَِذل  َو  �

. تسا رت  گرزب  ادخ  رکذ  قیقحت ، هب  و 

(2) يدـیدج دـیکأت  فرح  اب  لاعتم  دـنوادخ  اّما  دوب  هدـش  نایب  دـیکأت  اب  ّنإ »  » فرح کمک  هب  لبق  هلمج ي  دافم  هیآ ، نیا  رد  هک  نآ  اـب 
زین تسادـخ و  رکذ  زا  زامن  رد  هچ  نآ  تیّمها  نیا  اـب  زاـمن  هب  تبـسن  ینعی  تسا ؛ رت  گرزب  دـنوادخ ، رکذ  قیقحت  هب  دـیامرف : یم  ناـیب 

(3). تسا رت  گرزب  دشاب  ادخ  رکذ  اجره 

همجرت ي رد  زین  و  تسا ، هدیدرگ  هدافتـسا  رون  ياهرازفا  مرن  زا  عاجرا ، دروم  عبانم  رد  ًاتدمع  رّکذـت : هیآ ي45 ؛ توبکنع ، هروس ي  - 1
. تسا هدش  هدرب  هرهب  رازفا  مرن  نیا  رد  دوجوم  ياه  همجرت  زا  تایاور ، میرک و  نآرق  تایآ 

.� رَبْکأ ِهللا  ُرْکَِذل  َو  رد � مال »  » ینعی - 2
زا دّدـعتم  ِیناعم  هدارا ي  باب  زا  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  تسا  هدـش  انعم  تاـیاور  یخرب  رد   � رَبْکأ ِهللا  ُرْکَِذل  َو  مه � رگید  يا  هنوـگ  هب  - 3
امش دنوادخ  ندرک  دای  ِِهتَعاِطب ؛ ُهاّیإ  ْمُکِرْکِذ  ْنِم  ُرَبْکا  ِِهتَمْحَِرب  ْمُکاّیإ  ِهللا  ُرْکِذ  : » تسا هدمآ  تایاور  یضعب  رد  تسناد ؛ میرک  نآرق  تایآ 

هب ص205 ؛ ج 16 ، توریب ،) (ط -  راونألاراحب شیگدنب .» تعاطا و  رطاخ  هب  ار  وا  امش  ندرک  دای  زا  تسا  رت  گرزب  شتمحر  يور  زا  ار 
هدافتسا زین  تایاور  زا  يدادعت  زا  انعم  نیا  هک  نانچ  تسا ؛ لوعفم  هب  ردصم  هفاضا ي  رد  هفیرـش  هیآ ي  روهظ  هک  تسین  یّکـش  لاح  ره 

هک رظن  نیا  زا  یلو  تسا  رکنم  اشحف و  زا  یهاـن  زاـمن  : » هک نیا  نآ  درک و  اـنعم  ناوت  یم  زین  یموس  شور  هب  ار  هفیرـش  هیآ ي  دوش . یم 
«. تسا رت  گرزب  تسا  دنوادخ  دای 
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یم و  مییوج » یم  يرای  میتسرپ و  یم  نیِعَتْـسَن ؛ ُدـُبْعَن و  : » مییوگ یم  میراد ، زین  ناـمدوخ  هب  یتاـفتلا  زاـمن ، رد  اـم  هک  نآ  بلطم  حیـضوت 
شیاین شتـسرپ و  ياتـسار  رد  هچرگ  تاـفتلا  نیا  میراد و  ناـهارمگ  نیبوضغم و  هب  یتاـفتلا  یّتح  و  نک » تیادـه  ار  اـم  انِدـْهإ ؛  » مییوگ

تهج نیدـب  تسه . زین  ّقح  تاذ  ریغ  هب  تافتلا  یعون  هب  يداـع  دارفا  يارب  لقاّدـح  اـّما  تسا  تداعـس  تیادـه و  تساوخرد  دـنوادخ و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

�؛ رَبْکَأ ِهللا  ُرْکَِذل  َو  �

. تسا رت  گرزب  ادخ  رکذ  قیقحت  هب  و 

: دیامرف یم  نینچ  مه  لاعتم  دنوادخ 

�؛(1) يرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  َو  �

هیآ ي14. هط ، هروس ي  - 1
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(1). راد اپ  هب  نم ، دای  رطاخ  هب  ار  زامن 

. تسادخ دای  نآ ، زا  فده  زامن و  حور  دنک  یم  تلالد  هک 

یخساپ شسرپ و 

دوـجو زین  زاـمن  رد  دـنوادخ  رکذ  ریغ  ارچ  سپ  تسا  رترب  دـنوادخ  رکذ  رگا  هک  دوـش  حرطم  یخرب  يارب  یـشسرپ  اـج  نیا  تسا  نکمم 
؟ دراد

باب زا  هک  منک » دای  ار  وت  نم  اـت  راد  اـپ  هب  ار  زاـمن   » هک نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  اـنعم  زین  يرگید  اـه ي  هنوگ  هب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  - 1
نآ يدش ، رّکذتم  سپس  يدرک  شومارف  ار  زامن  هاگره   » ینعی  � يرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ای � و  دشاب ، ي »  » لعاف هب  رکذ »  » ردصم هفاضا ي 
منک یم  ضرع  مالـسلا .-  هیلع  رقاب -  ماما  زا  ِيورم  تسا و  نیرّـسفم  رثکا  زا  ریخا ، ياـنعم  نیا  دـیامرف : یم  یـسربط ; باـنج  رواـیب .» ار 
هیآ رهاظ  هک  تسین  روط  نیا  تسین و  یقباطم  تلالد  هدافتسا ي  رد  حیرص  دنک  یم  هدافتـسا  ار  اضق  موزل  هفیرـش ، هیآ ي  زا  هک  یتایاور 
دای رطاخ  هب  زامن  هماقا ي  نوچ  ینعی  دشاب ؛ مزال  هب  ریـسفت  دناوت  یم  هکلب  زامن  ِتوف  ِندـمآ  دای  ماگنه  اضق  موزل  رب  دـشاب  هتـشاد  تلالد 

: هک انعم  نیا  رد  هفیرـش  هیآ ي  روهظ  رد  تسین  یّکـش  هلمجلاب  و  نک . ناربج  رگید  تقو  رد  يدرک ، شومارف  رگا  ار  داـی  نیا  تسادـخ ،
هدـش دراو  ّجـح  کسانم  رد  هّماع  زا  نیمه  ریظن  و  میـسانش . یمن  نآ  فالخ  رب  يربتعم  هنیرق ي  و  راد » اـپ  هب  ار  زاـمن  نم ، داـی  رطاـخ  هب  »

هناخ ي رود  هب  فاوط  تسا  هدـش  هداد  رارق  انامه  ِهللا ؛ ِرْکِذ  ِهَماقإل  ِرامِْجلا  ِْیمَر  ِهَوْرَْملا و  افَّصلا و  َنَیب  ِتیَبلِاب و  ُفاوَّطلا  َلِعُج  امَّنإ  : » تسا
رکفلاراد رشانلا :  ) ص581 ج1 ، دواد ، یبأ  ننس  لاعتم ». دنوادخ  دای  ِنتشاد  اپ  رب  رطاخ  هب  تارمج  یمر  هورم و  افـص و  نیب  یعـس  ادخ و 

 ... . و دیمحلا ؛) دبع  نیدلا  ییحم  دمحم  قیقحت :
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هّلق ي هب  ندیـسر  نابدرن  یقبام  میـسرب ، یقیقح  دای  ِجوا  هب  ات  میبلط  یم  کمک  تسا  هدمآ  زامن  رد  هچ  نآ  هّیقب ي  اب  هک  تسا  نآ  خساپ 
هیلع قداص -  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد  هک  نیا  نآ  تسا و  بسانم  زین  يرگید  شـسرپ  اب  هطبار  رد  باوج  نیا  هک  ناـنچ  تسا ؛ رکذ  عیفر 

: تسا هدمآ  مالسلا - 

؛(1) ِیَنلَأَس ْنَم  یِطْعُأ  اَم  َلَْضفَأ  ُُهْتیَطْعَأ  ِیَتلَأْسَم  ْنَع  يِرْکِِذب  َلِغُش  ْنَم  ُلوُقَی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ 

ییایاطع نیرترب  دنامزاب ، نم  زا  تساوخرد  زا  تاجانم ) ماگنه  رد   ) نم رکذ  دای و  رطاخ  هب  سکره  دـیامرف : یم  ّلجوّزع  دـنوادخ  انامه 
. منک یم  اطع  وا  هب  مهد  یم  دوخ  زا  ِناگدننک  تساوخرد  هب  هک  ار 

: تسا هدمآ  رگید  حیحص  تیاور  رد  و 

َُهل ُهَّللا  اَهیِـضْقَیَف  ُهَتَجاَح  یَْـسنَی  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َو  ِهَّللا  یَلَع  ِءاَنَّثلِاب  ُأَدـْبَیَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَجاَْحلا  َُهل  ُنوُکََیل  َدـْبَْعلا  َّنِإ 
؛(2) اَهاَّیِإ َُهلَأْسَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم 

یتجاح ّلجوّزع  دنوادخ  هاگرد  رد  هدنب  يارب 

ص501. ج 2 ، هیمالسإلا ،) (ط -  یفاک - 1
. نامه - 2
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اّما دـیامن ، یم  شومارف  ار  دوخ  ِتجاح  لصا  هک  ییاـج  اـت  دـنک  یم  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  یهلا و  ياـنث  هب  عورـش  وا  تسا و 
. دشاب هتساوخ  يزیچ  وا  هک  نیا  نودب  دیامن  یم  اور  ار  شتجاح  لاعتم  دنوادخ 

نآ هدـش و  رما  اعد  هب  ارچ  رگید  دوش  یم  هدروآرب  ناسنا  تجاح  تسا  لضفا  هک  رکذ  اب  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  زین  اج  نیا 
: نوچ دوش ؛ یم  نشور  مه  شسرپ  نیا  باوج  لبق  بلاطم  زا  تسا ؟ هدش  دراو  نیموصعم : زا  اعد  ردق 

دنامب زاب  اعد  زا  ْرایتخا  یب  ًابیرقت  یـسک  رگا  هک  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  مود  تیاور  تحارـص  کـمک  اـب  ـالاب  تیاور  ود  زا  هچ  نآ  ًـالّوا :
؛ درک دهاوخ  هدروآرب  ار  وا  تجاح  لاعتم  دنوادخ 

رگا دوش و  یم  لصاح  هتـسیاش  ِرکذ  قیفوت  هک  تساعد  تکرب  هب  دـسرب و  رکذ  زا  هلحرم  نآ  هب  دـناوت  یمن  اعد  نودـب  ناسنا  ًاساسا  ًایناث :
. دوب دهاوخن  یلمع  رکذ ، زا  هبترم  نآ  هب  یسرتسد  دشابن ، اعد 

فارحنا کی  زا  زارتحا 

يا هلحرم  هب  ناوت  یم  هک  دیامن  اقلا  هنخر و  یسک  نهذ  رد  ناطیش  ادابم  منک  یم  دیکأت  اج  نیا  رد 
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یتوبکنع ماد  نیا  رد  یـضعب  هک  تسا ، هدـش  لصاح  رکذ  نیا  تسا و  رکذ  يارب  زامن  نوچ  دـشابن  زاـمن  هب  زاـین  رگید  هک  دیـسر  رکذ  زا 
دنوادخ یعقاو  دای  رکذ و  تسادـخ . هار  زا  ناگدـنب  ِندرک  هارمگ  يارب  ناطیـش  ياه  هلیح  زا  یکی  زین  نیا  تقیقح  رد  دـنا . هدـش  راتفرگ 

دریگ رارق  ناـسنا  يا  هبترم  ره  رد  درک و  رّوصت  نآ  يارب  یناـیاپ  هبترم ي  ناوت  یمن  دوـش و  یمن  لـصاح  هدوـمرف  دوـخ  هک  یهار  زا  زج 
. تسا هداد  رارق  وا  يارب  شراگدرورپ  هک  تسا  یهار  نامه  دنمزاین  رتالاب  بتارم  هب  ندیسر  زین  هبترم و  نآ  ظفح  يارب 

؛(1) ِیْبلَق ُماَنَی  َال  َو  ِیْنیَع  ُماَنَت  : » دومرف هک  اج  نآ  اـت  دوب  ادـخ  ناگدـنب  نیرترکاذ  هک  نآ  اـب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ 
: دومرف یم  دباوخ ». یمن  مبلق  یلو  دور  یم  باوخ  هب  ممشچ 

؛(2) هاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق 

. تسا زامن  رد  نم  مشچ  ینشور 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  دسر و  یم  تداهـش  هب  زامن  ماگنه  رد  رکذ ، دیحوت و  زا  هبترم  نآ  اب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
، تداهش هوحن ي  نیمه  هب  زین  ملس - 

ص189. ج 73 ، راونألاراحب ، - 1
ص165. ج 1 ، قودصلل ،) ) لاصخلا - 2
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: تسا هدمآ  ربتعم  ِتیاور  رد  دیامرف ؛ یم  رابِخا 

اَْهنِم َبَضَخَف  َِکنْرَق  یَلَع  ًَهبْرَـض  ََکبَرَـضَف  َدوُمَث  ِهَقاَن  ِِرقاَع  ُقیِقَـش  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  یَقْـشَأ  َثَعَْبنا  ِدَـق  َو  َکِّبَِرل  یِّلَُـصت  َْتنَأ  َو  َِکب  یِّنَأَک 
؛ َکَتَیِْحل

تـسا دومث  رتـش  هدـننک ي  یپ  تفج  هک  نیرخآ  نیلوا و  ِنیرت  یقـش  یناوـخ و  یم  تراـگدرورپ  يارب  زاـمن  هک  مرگن  یم  ار  وـت  اـیوگ 
. دنک باضخ  نآ  اب  ار  تشیر  دنز و  تقرف  رب  یتبرض  دوش و  هتخیگنارب 

ْنِم ٍهَماَلَس  ِیف  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاَقَف -  ِینیِد ؟ ْنِم  ٍهَماَلَس  ِیف  َِکلَذ  َو  هَّللا ِ! َلوُسَر  اَی  ُْتُلق : مالـسلا :-  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ -  َلاَق 
؛(1) ِکنیِد

نید ِیتمالـس  رد  دومرف : تسا ؟ ملاس  نم  نید  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
. تسوت

اَُهتْعِمَس یَّتَح   » مدرک رارکت  ردق  نآ  ار   � نیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  � دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و 
شلئاق زا  ار  نآ  هک  نآ  ات  ؛(2)  اَِهِلئاَق ْنِم 

ص95. قودصلل ،) ) یلامألا - 1
 -: مالسلا هیلع  َلاَقَف -  ِِهتَیْشَغ  ِبَبَس  ْنَع  اَهَدَْعب  َِلئُسَف  ِهاَلَّصلا  ِءاَْنثَأ  ِیف  ِْهیَلَع  ًاّیِشْغَم  َّرَخَف  ِماَّیَْألا  ِضَْعب  ِیف  یِّلَُصی  َناَک  مالسلا -  هیلع  ُهَّنَأ -  - » 2

رد هک  دندوب  هدومن  مایق  زامن  هب  ماّیا  زا  ضعب  رد  مالـسلا )-  هیلع  قداص -  ماما   ) ناشیا اَِهِلئاَق ؛ ْنِم  اَُهتْعِمَـس  یَّتَح  َهَیْآلا  ِهِذَـه  ُدِّدَرُأ  ُْتلِز  اَم 
رد مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  نآ  سپ  دندیـسرپ ، ناشیا  هوشغ ي  ببـس  زا  یتعامج  دندمآ  لاح  هب  نوچ  و  دـندش ، شوهدـم  زامن  يانثا 

ص372. همیدقلا ،) ط   ) حالفلا حاتفم  مدینش ». شلئاق  زا  ار  نآ  هک  نآ  ات  مدرک  یم  همیرک  هیآ ي  نیا  رارکت  نم  دندومرف : باوج 
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: تسا هدش  لقن  مالسلا -  هیلع  داّجس -  ماما  هرابرد ي  و  مدینش ».

؛(1) َتوُمَی ْنَأ  َداَک  یَّتَح  اَهُرِّرَُکی   � ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  َأَرَق � اَذِإ  مالسلا -  هیلع  َناَک -  َو 

دوب کیدزن  هک  درک  یم  رارکت  ردـق  نآ  درک ، یم  تئارق  ًاقلطم ) اـی  زاـمن  رد   ) ار  � ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  هاگره � مالسلا -  هیلع  ترـضح - 
. دنک یهت  بلاق 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  یّلک  روط  هب  و 

�؛(2) نیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  �

. دسر ارف  وت  رب  تسا ) یمتح  يا ، هدنز  ره  يارب  هک  گرم   ) ینیقی رما  نآ  ات  نک  شتسرپ  ار  تراگدرورپ  و 

َْوأ ِْنیَسْوَق  َباق  ماقم � هب  درذگب و  ناگتـشرف  نیرترب  جوا  زا  رگا  یّتح  دریگ  رارق  یتّیعقوم  ره  رد  دـسرب و  يا  هبترم  ره  هب  ناسنا  نیاربانب ،
ِینزهر يارب  هک  تسا  ناطیش  ماد  فارحنا و  نیا ، ریغ  و  دنک ، شتسرپ  تدابع و  ار  يادخ  هظحل ، نیرخآ  ات  دیاب  زاب  دسرب   (�(3 ینْدَأ

ص602. ج 2 ، یفاک ، - 1
هیآ ي99. رجح ، هروس ي  - 2

هیآ ي9. مجن ، هروس ي  - 3
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. تسا هدش  هدرتسگ  ادخ  ناگدنب 

یم ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا -  ربمایپ  ناکما ، َملاع  ّتیـصخش  نیرترب  ِتالاح  نیرتالاب  رگ  نایب  هک  جارعم  ِدّدـعتم  تایاور  رد 
دنک اعّدا  یسک  هک  تسا  ضحم  ِیهارمگ  رگید  سپ  دندومن ، زامن  هماقا ي  زین  َملاع  نآ  رد  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رّرکم  روط  هب  دشاب 

. مرادن نآ  لثم  زامن و  هب  يزاین  هک  ما  هدیسر  يا  هلحرم  هب  نم 

.   دیامرف ظفح  ناطیش  ياه  گنرین  سفن و  ِسواسو  زا  ار  همه  دنوادخ 
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اه لد  شمارآ  ادخ و  دای 

هراشا

؛ دـبای یم  شمارآ  رارقتـسا و  اه  لد  ادـخ  دای  اب  هک  نآ  تسا  هدومرف  نایب  هژیو  ِتیانع  اب  دوخ  دای  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  يروما  زا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق 

�؛ ِهللا ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  �

. دبای یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

نایب کی  رد  سپـس  و  تسادـخ ، رکذ  هب  نانآ  ياه  لد  شمارآ  نانیمطا و  نینمؤم  ياـه  یگژیو  زا  هک  دـهد  یم  شرازگ  هفیرـش  هیآ ي 
: دیامرف یم  ریگارف  شخب و  یهاگآ 
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�؛(1) بُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  الَأ  �

. دریگ یم  مارآ  ادخ  دای  اب  اه  لد  هک  دیشاب  هاگآ 

لامک رون و  قلطم و  ریخ  ّقح ، ترـضح  سّدـقم  تاذ  هک  دـنک  هّجوت  ناسنا  یتقو  تسا . ناـسآ  ًـالماک  یلّمأـت  كدـنا  اـب  بلطم  نیا  مهف 
ریخ و رون و  عبنم  زا  ندیرب  رطاخ  هب  همه  اه  یکیرات  اه و  یگریت  تسا و  قلطم  لامک  لامج و  نیا  هولج ي  َملاع ، همه ي  تسا و  ضحم 

لامک لامج و  رون و  ریخ و  زج  نوچ  تشاد ؛ دهاوخن  یبارطـضا  قَلَق و  چیه  ْمیلـست  اضر و  ضیوفت و  لّکوت و  اب  تسادخ ، ریغ  هب  ِنوکر 
، دوُج ریخ و  همـشچرس ي  زا  تسین  نکمم  تسا و  لامک  ریخ و  دهاوخب  شناگدـنب  يارب  ّقح  سدـقا  تاذ  هچ  نآ  دـناد  یم  دـنیب و  یمن 
هک تسا  َملاع  نیا  هّیرهق ي  مزاول  ای  هدمآ و  دیدپ  ام  دوخ  زا  ای  هک  تسا  يا  هّیـضَرَع  روما  تالکـشم ، و  دوش ؛ رداص  ناسحا  یکین و  زج 
رد یتخـس  نآ  هک  تسا  هتفهن  نمؤم  هدـنب ي  يارب  یفطل  یلکـشم  ره  سپ  رد  لاح  نیع  رد  دـشاب و  یم  َملاع  نیا  ِدوبن  ِيواـسم  نآ  ِدوبن 

: دیآ باسح  هب  هک  تسین  يزیچ  هتفهن ، ِتمعن  نآ  لباقم 

هیآ ي28. دعر ، هروس ي  - 1
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ٍّیِفَخ ٍفُْطل  ْنِم  ِهِلل  ْمَک  َو 

(1) یِکَّزلا ِمْهَف  ْنَع  ُهافِخ  ُّقِدَی 

���

وت روج  دراد  هک  اه  توالح  زا 

وت روغ  دباین  سک  تفاطل ، زو 

���

رت بوخ  تحار  وت ز  يافج  يا 

رت بوبحم  ناج  وت ز  ماقتنا 

ِرترب فادها  قّقحت  يارب  شـشوک  شالت و  نیع  رد  فوؤر  ِریدـق  ِناحبـس  دـنوادخ  هب  دوخ  روما  ضیوفت  لّکوت و  اب  دـقتعم ، ِنمؤم  ناسنا 
هب دوخ  رما  ِضیوفت  اب  هک  دبای  یم  نوچ  دنک ؛ یم  ظفح  طیارـش  نیرتروآ  بارطـضا  نیرت و  تخـس  رد  یّتح  ار  شمارآ  هنینأمط و  دوخ ،

يررـض چـیه  زاب  دـشاب  هتفرگ  رارق  نآ  ریغ  رب  یمتح  ياضق  رگا  دـسر و  یم  دوصقم  هب  ّقح  ترـضح  سّدـقم  تاذ  رب  لاکّتا  دـنوادخ و 
: دوب دهاوخ  وا  تحلصم  ریخ و  دیآ  دیدپ  هچره  تسا و  هدرکن 

َیلِإ َدَعْصَأ  ْنَم  َْتلاَق : اهیلع -  هللا  مالس  ِءاَسِّنلا -  ِهَدِّیَس  ْنَع 

هیلع نینمؤملاریما -  هب  بوسنم  ناوید  دـسرن ». نادـب  زین  شوهزیت  نامدرم  ِشوه  هک  تسا  یناهنپ  ياه  فطل  رایـسب  هچ  ار  يادـخ  و  - » 1
ص494. مالسلا ،- 
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؛(1) ِِهتَحَلْصَم َلَْضفَأ  ِْهَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َطَبْهَأ  ِهتَداَبِع  َِصلاَخ  ِهَّللا 

ّلجوّزع دنوادخ  دتسرفب ، الاب  دنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  صلاخ  كاپ و  تدابع  هک  یـسک  دیامرف : یم  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  ترـضح 
. دنادرگ یم  لزان  وا  رب  ار  شحلاصم  نیرتهب 

ٍء؛(2) ْیَش  َّلُک  َُهل  ُهَّللا  َدَّبَع  َهَّللا  َدَبَع  ْنَم  : 8 ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو 

. دیامن یم  وا  عیطم  هدنب و  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دنک ، یگدنب  ار  ادخ  هک  یسک  دیامرف : یم  مالسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما 

زا تیامح  اب  هطبار  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  هب  ار  ناـیفوک  هدـننک ي  نارگن  هدننکـش و  تیعـضو  قدزرف  یتقو  ـالبرک  ریـسم  رد 
: دندومرف مالسلا -  هیلع  ترضح -  درک ، شرازگ  ترضح 

؛ ِرْکُّشلا ِءاَدَأ  یَلَع  ُناَعَتْسُْملا  َوُه  َو  ِِهئاَمْعَن  یَلَع  َهَّللا  ُدَمْحَنَف  ُّبُِحن  اَِمب  ُءاَضَْقلا  َلََزن  ْنِإ 

، رکـش يادا  رب  دنوادخ  میرازگ و  ساپـس  شیاه  تمعن  لباقم  رد  سپ  دوش  لزان  میراد  تسود  ام  هک  روط  نآ  دنوادخ  ردـق  اضق و  رگا 
. تسام روای 

ص249. ج 67 ، راونألاراحب ، - 1
ص184. ج 68 ، نامه ، - 2
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: دنهد یم  همادا  ار  دوخ  نخس  یشمارآ  هچ  اب  مالسلا -  هیلع  ءادهّشلا -  دّیس  هک  دینک  هظحالم  نونکا  و 

؛(1) ُهتَریِس يَْوقَّتلا  َو  ُُهتَِّین  َّقَْحلا  َناَک  ْنَم  ْدُْعبَی  ْمَلَف  ِءاَجَّرلا  َنُود  ُءاَضَْقلا  َلاَح  ْنِإ  َو 

. دش دهاوخن  رود  مورحم و  دشاب ، وا  ِشور  اوقت  ریخ و  وا  ّتین  هک  یسک  سپ  دوش  هلصاف  ام  دیما  ام و  نیب  ردق  اضق و  رگا  و 

رعش نیا  یمالک  زا  دعب  مالسلا -  هیلع  ترضح -  تشاد ، رذح  رب  ندش  هتشک  زا  ار  ترضح  یحایر  دیزی  نب  ّرح  دعب ، لحارم  رد  یتقو  و 
: دندناوخ تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  باکر  رد  نادهاجم  زا  هک  ار 

یَتَْفلا یَلَع  ٌراَع  ِتْوَْملِاب  اَمَف  یِْضمَأَس 

ًاِملْسُم َدَهاَج  َو  ًاْریَخ  يََون  اَم  اَذِإ 

؛ تسین راع  درم  ناوج  يارب  زا  گرم  مرذگ و  یم  ایند  زا  نم 

. دنک داهج  تسا ، ناملسم  هک  یلاح  رد  دشاب و  ریخ  وا  ّتین  هک  یماگنه 

َملُأ َْمل  ُِّتم  ْنِإ  َو  ْمَمْذُأ  َْمل  ُتْشِع  ْنِإَف 

(2) اَمَغُْرتَف َشیِعَت  ْنَأ  ًّالُذ  َِکب  یَفَک 

ص365. ج 44 ، نامه ، - 1
ص154. قودصلل ،) ) یلامألا - 2
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؛ دش مهاوخن  تمالم  مریمب  رگا  موش و  یمن  تّمذم  منامب  هدنز  رگا 

. دوش هدیلام  كاخ  هب  تغامد  ینک و  یگدنز  هک  وت  ِّتلذ  رد  سب  نیمه  درم )! ناوجان  صخش  يا   ) وت يارب  یلو 

ِنابز مخز  خساپ  رد  شنارای  و  مالسلا -  هیلع  ترضح -  تداهش  زا  دعب  اهیلع -  هللا  مالس  مشاه -  ینب  هلیقع ي  يربک  بنیز  شرهاوخ  و 
ماجنا شنایرکشل  دوخ و  هک  تیانج  همه  نآ  زا  دعب  دایز  نبا  دهد ؛ یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  قیاقح  نیا  هک  تفگ  ینخـس  هللا  هنعل  دایز  نبا 

: تفگ اـهیلع -  هللا  مالـس  يربک -  بنیز  هب  باـطخ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  نادـناخ  هب  تبـسن  رتشیب  ِّتیذا  يارب  دـنداد 
يا هدنبوک  خساپ  نانچ  اب  اّما  يدید »؟ هنوگچ  تتیب  لها  ردارب و  هب  تبـسن  ار  ادخ  راک  ؛(1)  ِکْتَیب ِلْهَأ  َو  ِکیِخَِأب  ِهَّللا  َْعنُص  ِْتیَأَر  َْفیَک  »

مامت ِتیعطاق  ینـشور و  تحارـص و  اـب   8 یـضترم یلع  تخُد  يربک  بنیز  دـنازوس ؛ ار  شیتسه  ماـمت  هک  دـش  هجاوم  ـالبرک  ِنزریـش  زا 
: دومرف

(2) ؛...  ًالیِمَج اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَم 

. مدیدن يزیچ  ابیز ، زا  ریغ  هب  نم 

ص115. ج 45 ، راونألاراحب ، - 1
ص116. نامه ، - 2
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 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  هک  تسا  توبن  هبّیط ي  هرجش ي  زا  سبتقم  هدش ، افوکش  ْتلاسر  ياه  لگ  ياه  هتفگ  رد  هک  تقیقح  نیا  و 
: دنک یم  تیاور  نینچ 

؛ ًامْوَی َلاَق  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَأ  ِِهئَابآ : ْنَع  يِوْرَی  ِیبَأ  ُْتعِمَس  یِّنَأ  ُرَفَّنلا ! اَهُّیَأ  اوُمَلْعا  َو 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  يزور  هک  درک  تیاور  شناردپ : زا  مردپ  مدینش  هک  دینادب  تعامج ! يا 

؛ َُهل ًاْریَخ  َناَک  ِضیِراَقَْملِاب  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ُهُدَسَج  َضُِرق  ْنِإ  ُهَّنِإ  ِنِمْؤُْملا  َنِم  ِیبَجَعَک  ٍء  ْیَش  ْنِم  ُْتبِجَع  اَم 

يارب دوش  هّکت  هّکت  یچیق  هب  ایند  يارـس  رد  شرکیپ  رگا  هکارچ  مدش  تفگـش  رد  نمؤم  زا  هک  يا  هزادـنا  هب  مدرکن  بجعت  يزیچ  زا  نم 
. تسا ریخ  وا 

؛ َهل ًاْریَخ  َناَک  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرَْألا  ِقِراَشَم  َْنَیب  اَم  َکَلَم  ْنِإ  َو 

. تسا ریخ  شیارب  مه  زاب  دوش  نآ  رتخاب  ات  رواخ  زا  نیمز  يور  همه ي  کلام  رگا  و 

؛(1) َهل ٌْریَخ  َوُهَف  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُعَنْصَی  اَم  ُّلُک  َو 

. دشاب ریخ  شیارب  دنک  وا  اب  ّلجوّزع  يادخ  هچ  ره  و 

ص69. ج 5 ، یفاک ، - 1
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نالک درُخ و  سایقم  رد  ادخ  دای  زا  یشان  ِشمارآ  ِنایرج 

ضیوفت ار  دوخ  رما  رگا  درف  هک  روط  نامه  تسا . نیرفآ  تداعس  شخب و  تاجن  نالک  درُخ و  سایقم  رد  ادخ  دای  زا  یـشان  ِشمارآ  نیا 
زین نالک  سایقم  رد  دوش ، بلاغ  وا  رب  دناوت  یمن  یلاوحا  ناشیرپ  بارطـضا و  دشاب و  یم  اه  نادـیم  همه ي  رد  زوریپ  دـنک  راگدرورپ  هب 

نوچمه ادخ  دای  رکذ و  دنک . ناشیرپ  ار  هعماج  نآ  دناوت  یمن  ییورین  چیه  دسرب  شمارآ  نوکس و  هبترم ي  هب  ادخ  دای  اب  يا  هعماج  رگا 
راوتـسا و نانمـشد ، ياه  هلمح  اهدیک و  ثداوح و  ياهدابدنت  لباقم  رد  ار  نانآ  هداد و  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  ّتیعمج  یمکحم ، هتـشر ي 

یم نینمؤم  هرابرد ي  لاعتم  دـنوادخ  دـش ؛ دـهاوخ  هعماج  نآ  شهج  ياهوّکـس  اه  یتخـس  تالکـشم و  هکلب  دراد ، یم  هگن  تردـق  رپ 
: دیامرف

�؛(1) لیکَْولا َمِْعن  َو  ُهللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو  ًانامیإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیذَّلا  �

مدرم دنتفگ : ناشیا  هب  مدرم  هک  دننانآ  نینمؤم ) )

هیآ ي173. نارمع ، لآ  هروس ي  - 1
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تسا سب  یفاک و  ار  ام  ادخ  دنتفگ : و  دوزفا ، نانآ  نامیا  رب  نخس  نیا  سپ  دیسرتب . نانآ  زا  دنا ، هدمآ  درگ  امش  اب ) ِراکیپ   ) يارب راّفک ) )
. تسا يزاسراک  بوخ  وا  و 

: دیامرف یم  هلصافالب  دنوادخ  اریز  تسا ؛ ترصن  يزوریپ و  دنوادخ ، رب  ِلّکوت  دامتعا و  نیا  هجیتن ي  و 

�؛(1) ٍمیِظَع ٍلْضَف  ُوذ  ُهللا  َو  ِهللا  َناوْضِر  اوُعَبَّتا  َو  ٌءوُس  ْمُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهللا  َنِم  ٍهَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  �

و دنتفر ، ادخ  ناوضر  لابند  و  دیـسرن ، نانآ  هب  يدب  هنوگ  چیه  دنتـشگزاب ؛ دـنوادخ  بناج  زا  ِناسحا  لضف و  شـشخب و  تمعن و  اب  سپ 
. تسا گرزب  ناسحا  ياراد  دنوادخ 

اّما تسا  هدش  لزان  نآ  ریغ  ای   (2) دسألا ءارمح  هوزغ ي  اب  هطبار  رد  هچرگ  هفیرش  هیآ ي  نیا 

هیآ ي174. نامه ، - 1
هیلع و هللا  یلص  لوسر -  ترـضح  هک  تسا  نآ  شربخ  صّخلم  و  تسا ، هار  لیم  تشه  هنیدم  ات  اج  نآ  زا  هک  تسا  یعـضوم  نآ  و  - » 2
ات دومرف  مکح  دنرآ  نتخات  هنیدم  يوس  هب  دننک و  تعجارم  زاس  شیرق ، دـحا ] گنج  زا  دـعب   ] ادابم هک  نیا  هظحالم ي  هب  ملـس -  هلآ و 

نوریب نانمـشد  بلط  هب  دنتفای  تحارج  دندوب و  رـضاح  دُُحا  رد  هک  نانآ  دیاب  هک  تسا  رهاق  رداق و  دـنوادخ  مکح  هک  داد  رد  ادـن  لالب 
هیلع نینمؤملاریما -  تسد  هب  ار  مَلَع  دندیـشوپ و  گنج  حالـس  اه  مخز  يور  رب  دنتـشاذگ و  اوادم  هجلاعم و  راک  باحـصا ، سپ  دـنوش .

ص168. ج 1 ، لآلا ،: یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  خلا ».  داد ... مالسلا - 
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نایب ار  تقیقح  نیا  هفیرش  هیآ ي  تسین و  یّصاخ  ناکم  نامز و  هب  طوبرم  نآ  رایعم  كالم و  دوش ، یم  راکـشآ  ْلبق  هیآ ي  زا  هک  نانچ 
مجح رب  هچره  تسا و  راوتـسا  مواـقم و  نانمـشد ، ریگارف  ياـه  هئطوت  ربارب  رد  دـنوادخ  رب  داـمتعا  اـب  نینمؤـم  هعماـج ي  هک  دـیامرف  یم 
لضف هدومرف و  يرای  ار  نانآ  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  هجیتن  رد  دش ، دهاوخ  رتراد  هشیر  نوزفا و  ْنینمؤم  نامیا  دوش  هدوزفا  نانمشد  ِینمشد 

رد ناناملـسم  هب  باطخ  نارمع  لآ  هکرابم ي  هروس ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  دـش ؛ دـهاوخ  نانآ  لاح  لـماش  يرتداـیز  تمحر  و 
: دیامرف یم  زین  ردب  هوزغ ي  اب  هطبار 

�؛(1) َنیمِّوَسُم ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب  �

رازه جنپ  اب  ار  امش  ناتراگدرورپ  هاگ ) نامه  ، ) دنزاتب امش  رب  شورخ ) و   ) شوج نیمه  اب  دییامن و  يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  يرآ ،

هیآ ي125. نارمع ، لآ  هروس ي  - 1
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. درک دهاوخ  يرای  راد  ناشن  هتشرف ي 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  سپس 

�؛(1)  ... ِهب ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْشب  اَّلِإ  ُهللا  ُهَلَعَج  ام  َو  �

. دبای شمارآ  نادب  امش  ياه  لد  دیوش و ) نامداش  هلیسو  نیدب   ) ات دادن  رارق  امش  يارب  يا  هدژم  زج  ار  يزوریپ ) هدعو ي   ) نآ ادخ  و 

درک هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  تسا و  ماع  نآ  كالم  لصا  اّما  دـشاب  یم  ردـب  گنج  اب  هطبار  رد  ناناملـسم  هب  باطخ  هچرگ  زین  هیآ  نیا 
. درادن ناگشیپاوقت  يوس  هب  یهار  هرهلد  بارطضا و  دروخ و  دهاوخ  تسکش  ادخ  هار  رد  ِياوقت  ربص و  اب  نمشد ، شوج  بنج و  هک 

 

هیآ ي126. نامه ، - 1
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ادخ دای  زا  تلفغ  ِیتخس  بارطضا و 

هراشا

؛ دشاب یم  ادـخ  دای  زا  يرود  هجیتن ي  تسکـش ، یگنت و  بارطـضا و  تسادـخ ، دای  هارمه  يزوریپ  رارقتـسا و  شمارآ و  هک  روط  نامه 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

�؛(1) یمْعَأ ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُشَْحن  َو  ًاْکنَض  ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  �

. میزاس یم  شروشحم  انیبان  تمایق  زور  رد  تشاد و  دهاوخ  یتخس  گنت و  یگدنز  انامه  دنادرگب ، يور  نم  دای  زا  سکره  و 

یب یگریت و  یکیرات و  زج  دـسرب  ناهج  ناج  یتسه و  تقیقح  هب  دـناوتن  دسانـشب و  ار  شّـسح  ِلباقم  ِيّدام  تاسوسحم  طقف  هک  یناسنا 
، یفده

هیآ ي124. هط ، هروس ي  - 1
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ثداوح و نافوط  هک  دـنیب  یم  روهقم  موکحم و  اـهنت و  يا  هرهم  ناـهج ، نیا  رد  ار  دوخ  دـنیب . یمن  مکاـح  ناـهج  نیا  رب  ار  يرگید  زیچ 
، اه يرامیب  زا  ساره  دسانـش . یمن  ار  يروآ  نانیمطا  هنزور ي  چـیه  دـنک و  یم  باترپ  يا  هشوگ  هب  تواسق  اـب  زور  ره  ار  وا  اـه  هدـیدپ 
يدـیماان و زا  ینیگنـس  ربا  شخب ، نانیمطا  ِرارف  هار  دوبن  و  شناگتـسباو ، دوخ و  يارب  هظحل  ره  رد  اه  تسب  نب  اه و  تسکـش  اه ، هثداـح 

یقیقح يادخ  ياج  دنروآ و  یم  تافارخ  هب  هانپ  ییاه  ناسنا  نینچ  طیارش ، نیرتهب  رد  دنک . یم  هریچ  وا  رب  هتسویپ  ار  یسپاو  لد  سأی و 
نایاپ يا  هکبـش  رد  ار  نانآ  دروآ و  یم  دیدپ  نانآ  يارب  ار  يدیدج  تالکـشم  دوخ  نیا  هک  دننک  یم  رپ  هتخاسدوخ  ياه  تب  عاونا  اب  ار 

شنرُک و ِرـس  هک  دور  یم  شیپ  لهاج  ِناسنا  اج  نآ  ات  دـیامن و  یم  راتفرگ  ناور ، نت و  هدـننکدوبان ي  هدـنیاسرف و  تالبْعَزُخ  زا  ریذـپان 
: دروآ یم  دورف  هراتس و ...  هام ، ناویح ، بوچ ، گنس ، ربارب  رد  شیاین 

نوُرَْصُنی �؛(1) ْمُهَّلََعل  ًهَِهلآ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  �

هیآ ي74. سی ، هروس ي  - 1
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. دنوش يرای  هک  دیما  نادب  دندرک  رایتخا  ینایادخ  هَّللا  ياج  هب  و 

يادف ار  دوخ  هک  دنتـسه  هارمگ  ياه  ناسنا  نیا  داد و  دهاوخ  خر  نآ  سکع  هکلب  دش ، دهاوخن  ریبعت  زگره  يا  هدوهیب  يایؤر  نینچ  هک 
: دنیامن یم  هابت  یهاو ، یلایخ  هب  ار  نارگید  دوخ و  ِیتسه  هدرک و  هتخاسدوخ  ياه  تب  عاونا 

�؛(1) َنوُرَضُْحم ٌْدنُج  ْمَُهل  ْمُه  َو  ْمُهَرْصَن  َنوُعیطَتْسَی  �ال 

. دنا هدامآ  ناشتمدخ  هب  یهاپس  دننامه  نانیا  یلو  دنزیخرب ، ناشیرای  هب  هک  تسین  نآ  يارای  ار  اه ) تب   ) اه نآ 

نالک ِسایقم  رد  ادخ  دای  زا  تلفغ  ِیتخس  بارطضا و 

يرامیب راچد  هک  يا  هعماـج  درک . هدـهاشم  زین  نـالک  ساـیقم  رد  ار  طیارـش  نیمه  ناوت  یم  مینیبب  درُخ  ِساـیقم  رد  ار  قوف  طیارـش  رگا 
دـهد و یم  تسد  زا  ار  دادَـس  حالَـص و  يوس  هب  هعماج  كّرحم  يورین  نیرت  مهم  هدـننک و  ظـفح  يورین  نیرتـالاب  دوشب  ادـخ  زا  تلفغ 

نآ مدرم ، ِنورد  زا  رگید 

هیآ ي75. نامه ، - 1
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تاساسحا و اهنت  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  دـنک ، دارفا  يوربآ  لاـم و  ناـج و  ِتمرح  تیاـعر  هب  راداو  ار  ناـنآ  هک  يدـنم  تردـق  يورین 
هدودحم زا  جراخ  هک  هچ  نآ  ًابیرقت  هوالع ، دوب . دـهاوخ  هعماج  لرتنک  روحم  نآ ، ِنیگنـس  ِياه  هنیزه  اب  ْندز  رود  فّلخت و  لباق  نیناوق 

هب دـب  نامگ  تفگ : مدرم  هب  ناوت  یم  هنوگچ  ادـخ  یـشومارف  اب  تشاد . دـهاوخن  ارجا  يارب  يوق  نماـض  چـیه  دـشاب  يراذـگ  نوناـق  ي 
، دیزرون تداسِح  دیراذگن ، ّتنم  مدرم  رب  دوخ  ياه  شـشخب  رد  دینزن ، لوگ  ار  مدرم  دـینکن ، تبیغ  نارگید  زا  دیـشاب ، هتـشادن  نارگید 

!؟...  دینکن و ّربکت 

لّمحت بسانم  هنوگ ي  هب  دناوت  یم  اهزات  تخات و  اه و  گنج  رد  ار  نمـشد  لباقم  رد  عافد  تالکـشم  هنوگچ  ادخ  دای  نودب  هعماج ي 
هتـشک دنگنجب و  نازواجتم  اب  هدرک و  لّمحت  ار  اه  یتساک  تینما ، حلـص و  يرادهگن  يارب  دوب  دنهاوخ  رـضاح  نآ  ِمدرم  هنوگچ  دـنک و 
مـشچ اب  یّتح  هک  تساج  نیا  رد  دنـشاب !؟ هتـشاد  يراگزاس  ناحورجم ، نازابناج و  ِتالکـشم  گنج و  زا  دعب  ضراوع  اب  یّتح  دـنوش و 

: تفگ دیاب  ترخآ  زا  یشوپ 
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�؛(1) ِهللا ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِهَیِساْقِلل  ٌْلیَوَف  �

. تسا تخس  ادخ  دای  يارب  ناشیاه  لد  هک  یهورگ  رب  یهابت ) كاله و   ) ياو سپ 

مهارف مدرم  يارب  ار  يراکمه  یلدمه و  شمارآ و  دنک ، یم  هفیظو  میلست  مار و  ار  شکرس  ياه  عبط  تخس و  ياه  لد  هک  تسادخ  دای 
. دناسر یم  شمارآ  شیاسآ و  هب  ار  هعماج  دیامن و  یم 

يا همه  یب  ینم  یب  وچ  يا  همه  اب  رگ 

يا همه  اب  ینم  اب  وچ  يا  همه  یب  رو 

نآ راثآ  تابساحم و  رد  ادخ  هب  ِهّجوت  ِمدع  ادخ ، زا  تلفغ  دمآ  یپ 

دوشن دراو  وا  ِتابـساحم  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یـسک  درادن و  ییاج  وا  تابـساحم  رد  دنوادخ  ًارهق  تسا  لفاغ  ادـخ  دای  زا  هک  یـسک 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  دراد . سرت  يزیچ  ره  زا  یعیبط  روط  هب  درادن ، ادخ  ِفوخ  هک  یسک  تشاد و  دهاوخن  ادخ  زا  فوخ 

ٍء؛(2) ْیَش  ِّلُک  ْنِم  ُهَّللا  ُهَفاَخَأ  َهَّللا  ِفَخَی  َْمل  ْنَم 

دشاب هتشادن  همهاو  دنوادخ  زا  هک  یسک  ره 

هیآ ي22. رمز ، هروس ي  - 1
ص68. ج 2 ، یفاک ، - 2
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. دیناسرت دهاوخ  يزیچ  ره  زا  ار  وا  دنوادخ 

ِساسا دـناوت  یمن  ناهج  رد  يا  هثداح  چـیه  دریگ و  یم  رارق  اه  سرت  همه ي  زا  یـشخب  نانیمطا  ِژد  رد  ناسنا  ادـخ  ِفوخ  اب  لـباقم ، رد 
: دنک ناریو  ار  وا  ِشمارآ 

ٍء؛(1) ْیَش  ِّلُک  ْنِم  ُهّللا  ُهَنَّمَأ  ُهَناَْحبُس  َهّللا  َفاَخ  ْنَم  مالسلا :-  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

. دنادرگ یم  نمیا  يزیچ  ره  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  همهاو  ناحبس  دنوادخ  زا  سکره  دیامرف : یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

، دوخ ِنورد  رد  زین  فوخ  نیا  هک  یلاح  رد  درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  ریغ  ياه  سرت  اه و  هرهلد  ماـمت  سّدـقم ، ِفوخ  کـی  اـب  رکاذ ، ِناـسنا 
(2). دشاب یم  نایاپ  یب  ِلامک  يوس  هب  زاورپ  يارب  يا  هلیسو  تسا و  تینما  کی 

ح1360. ص654 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
ص223. ّفلؤم ،) زا   ) ینامسآ هدئام ي  رب  باتک  هب  دوش  عوجر  بلطم  حیضوت  يارب  - 2
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یهابت زا  يرود  ادخ و  دای  لباقتم  هطبار ي 

هراشا

یم لاعتم  دنوادخ  دنبای ؛ ییاهر  داسف ، هانگ و  هطرو ي  رد  نداتفا  ناطیـش و  ماد  رد  ندشراتفرگ  زا  ات  دنک  یم  يرای  ار  اه  ناسنا  ادخ  دای 
: دیامرف

�؛(1) نوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنِإ  �

. دنشاب یم  نایانیب  ناشیا  ماگنه  نیا  رد  سپ  دننک ، یم  دای  ار  دنوادخ  دسرب  ناطیش  بناج  زا  يا  هسوسو  هاگره  ار  ناراکزیهرپ  انامه 

درک و دنهاوخ  دای  ار  ادخ  نانآ ، هب  ناطیـش  ندـش  کیدزن  دّرجم  هب  دـشاب  هدـش  هکَلَم  نانآ  يارب  ادـخ  دای  اوقت  هطـساو ي  هب  هک  یناسک 
ریصب وبا  یحیحص  تیاور  رد  دنیوج ؛ یم  يرود  هانگ  زا  هدش ، رادیب 

هیآ ي201. فارعأ ، هروس ي  - 1
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: دومرف مالسلا -  هیلع  ترضح -  مدرک ، لاؤس  قوف  هیآ ي  هرابرد ي  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ  یم 

�؛(1) نوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  � هناحبس : ُُهلْوَق  َِکلَذَف  ُکِسُْمیَف  ُرَّکَذَتَی  َُّمث  ِْبنَّذلِاب  ُّمُهَی  ُْدبَْعلا  َوُه 

تـسا نیمه  سپ  دـنک ، یم  يرود  هانگ  زا  و  دروآ ) یم  دای  هب  ار  ادـخ   ) دوش یم  رّکذـتم  سپـس  هدرک  هاـنگ  دـصق  هک  تسا  يا  هدـنب  وا 
«. دنشاب یم  نایانیب  ناشیا  ماگنه  نیا  رد  سپ  دننک ، یم  دای  ار  دنوادخ  : » یهلا مالک  يانعم 

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ریصب  وبا  رگید ، حیحص  تیاور  رد  و 

؛(2) هَیِصْعَْملا َْکِلت  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ُلوُحَیَف  اَِهب  ُّمُهَی  ٍهَیِصْعَم  ِّلُک  َْدنِع  َهَّللا  ُرُکْذَی 

. ددرگ یم  لئاح  تیصعم ، نآ  وا و  نایم  ادخ  رکذ  سپ  دنک  یم  دای  ار  ادخ  هانگ ، هب  ندروآ  يور  ماگنه 

رافغتـسا و بجوم  دهد و  تاجن  ار  وا  دـناوت  یم  ادـخ  دای  زاب  دوش  راتفرگ  هانگ  ماد  رد  یفاک  ياوقت  مدـع  هطـساو ي  هب  درف  رگا  یّتح  و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش ؛ وا  هبوت ي 

ص435. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص192. هیوباب ،) نبا  ) رابخألا یناعم  - 2
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�؛(1) مِِهبُونُِذل اوُرَفْغَتْساَف  َهللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیذَّلا  َو  �

یم شزرمآ  شیوخ  ناـهانگ  يارب  دـننک و  یم  داـی  ار  ادـخ  دـننک ، یمتـس  دوخ  هب  اـی  دـنوش  تشز  يراـک  ِبکترم  نوچ  هک  یناـسک  و 
. دنهاوخ

ادخ دای  هانگ ، زا  يرود  نیا  ًالباقتم  دوب و  دهاوخ  رود  داسف  هانگ و  زا  رتشیب  دشاب ، ادـخ  دای  هب  رت  فرژ  رت و  خـسار  رتشیب و  هچره  ناسنا 
نینچ هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  دـنک ؛ لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  هک  نآ  ات  دـنک  یم  رتراوتـسا  رترادـیاپ و  ناسنا  رد  ار 

: دیامرف یم  يدارفا 

�؛(2) ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  َو ال  ٌهَراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال  �

. دراد یمن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  اه  نآ  یشورف  دیرخ و  تراجت و  چیه  هک  ینادرم 

نانآ هجیتن ، رد  هدش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیش  دنشابن ، ادخ  دای  هب  دننک و  دنوادخ  زا  تلفغ  راتفرگ  ار  دوخ  هک  یناسک  رگید  فرط  زا  اّما  و 
لاعتم دنوادخ  دناشک ؛ یم  ِداسف  هانگ و  يداو  هب  رتشیب  ار 

هیآ ي135. نارمع ، لآ  هروس ي  - 1
هیآ ي37. رون ، هروس ي  - 2
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: دیامرف یم 

�؛(1) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  �

تعاطا تسا ، زواـجت  فارـسا و  شراـک  دـنک و  یم  يوریپ  سوه  اوه و  زا  میا و  هدرک  لـفاغ  ناـمدوخ  داـی  زا  ار  وا  بلق  هک  یـسک  زا  و 
. نکم

يور هدایز  ّقح و  زا  زواجت  وا  هویـش ي  دوش و  یم  دوخ  ياهاوه  راـتفرگ  دـشاب  ادـخ  داـی  زا  لـفاغ  هک  یـسک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا 
یمن رایـشه  يدارفا  نینچ  یهلا ، ینیوـکت  ياـه  شابرادـیب  مغر  یلع  یّتـح  هک  تسا  ینازیم  هب  دارفا  رد  تلفغ  نیا  خوـسر  هاـگ ، تسا و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنرب ؛ یم  رس  هب  تلفغ  ِیشوگرخ  باوخ  رد  نانچمه  دنوش و 

نوُرَّکَّذَی �؛(2) ْمُه  َو ال  َنُوبُوتَی  َُّمث ال  ِْنیَتَّرَم  َْوأ  ًهَّرَم  ٍماع  ِّلُک  یف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  َو ال  َأ  �

یم هبوت  هن  اّما  دنوش ؟ یم  شیامزآ  رگید ) ثداوح  ای  يرامیب  گنج ، شیادـیپ  ببـس  هب   ) راب ود  ای  کی  لاس  ره  رد  هک  دـننیب  یمن  ایآ  و 
. دندرگ یم  رّکذتم  هن  دننک و 

هیآ ي28. فهک ، هروس ي  - 1
هیآ ي126. هبوت ، هروس ي  - 2
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ادـخ دای  هب  رتمک  دوش  هانگ  رد  رو  هطوغ  درف ، ْرتشیب  هچره  دوش و  یم  بلـس  ناسنا  زا  هدـنیازف  روط  هب  ادـخ  دای  قیفوت  هانگ ، رب  رارـصا  اب 
، ادخ دای  ندومن  شومارف  هکلب  تسا  هدومن  یهلا  باذع  راوازـس  ار  دوخ  هانگ ، ماجنا  اب  اهنت  هن  هانگ  هب  التبم  ِدرف  تهج  نیدب  دوب ؛ دهاوخ 

یم نینچ  دنوادخ ، دای  زا  هانگ  ود  نیا  باکترا  ّتیعنام  رامق و  بارش و  هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  دنک . یم  مهارف  رتشیب  ِهانگ  يارب  ار  هار 
: دیامرف

�؛(1) ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َهَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُری  امَّنِإ  �

. درادزاب ادخ  دای  زا  ار  امش  دنکفایب و  هنیک  ینمشد و  رامق ، بارش و  باکترا )  ) رد امش  نایم  دهاوخ  یم  ناطیش  هک  تسین  نیا  زج 

ادخ دای  زا  تلفغ  يارب  ناطیش  ِشالت 

: دیامرف یم  نایخزود  هرابرد ي  دنوادخ  دنک ؛ لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  اه  ناسنا  رب  هبلغ  اب  هک  تسا  نآ  ناطیش  شالت  ًاساسا 

هیآ ي91. هدئام ، هروس ي  - 1
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�؛(1) ِهللا َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  �

. تسا هدرب  اه  نآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  ّطلسم  نانآ  رب  ناطیش 

نیرق ناطیـش ، هک  دراذگ  یم  زاب  ادخ  دای  ِناگدـننک  شومارف  رب  ار  هصرع  نانچ  نآ  دوخ  ردـق  اضق و  تمکح و  ساسارب  لاعتم  دـنوادخ 
: دیامرف یم  ّلجوّزع  دنوادخ  دش ؛ دهاوخ  نانآ 

�؛(2) نیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  �

. دشاب وا  نیرق  رای و  هراومه  هک  میرامگ  یم  یناطیش  وا  يارب  دشوپب ، مشچ  نامحر  يادخ  دای  زا  سکره  و 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  زا 

؛(3) نیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  َضَّیَق  ِِهتَعاَِطب  ُهَّللا  َرَمَأ  ْنَّمَع  َذْخَْألا  َكَرَت  ْنَم  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  یَشْعَأ  ِْمثِْإلِاب  يَّدَصَت  ْنَم 

، لاعتم دنوادخ  دای  زا  دشاب  راک  هانگ  هک  یسک 

هیآ ي19. هلداجم ، هروس ي  - 1
هیآ ي36. فرخز ، هروس ي  - 2

 ... .« ِْمثِْإلِاب َئِدُص  ْنَم  : » تسا هدمآ  نینچ  نیا  رد ص112  و  ص192 ؛ ج 60 ، راونألاراحب ، - 3
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یناطیـش وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دنکن  ذخا  هدش ، شیوریپ  تعاطا و  هب  رما  هک  یـسک  زا  ار ) شنید   ) هک یـسک  دوش و  یم  مورحم )  ) روک
. دشاب وا  نیرق  رای و  هراومه  هک  درامگ  یم 

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  رگید  تیاور  رد  و 

؛(1) نیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِهَرِخْآلا  ِرْکِذ  َو  يِرْکِذ  ْنَع  َّدَر  ْنَم  َیلاَعَت : ُهَّللا  َلاَق 

. دشاب وا  نیرق  رای و  هراومه  هک  میرامگ  یم  یناطیش  وا  يارب  دوش ، نادرگ  يور  ترخآ  نم و  دای  زا  سکره  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

: دوش یم  ناطیش  ْدوخ  دشاب ، ناطیش  ِهارمه  هتسویپ  هک  یسک  و 

؛(2) ِِهنیِرَق َو  ِِهلِیلَخ  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملا  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق 

. تسا دوخ  نیشنمه  تسود و  نید  رب  سک  ره  دومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر 

ِهنیِرَق ْنَع  ْلَس  َو  ْلأْسَتال  ِءْرَملا  نَع 

يِدَتْقَی ِنِراقُملِاب  َنیِرَقلا  َّنإ 

یتسیز نایک  اب  وگب  لّوا  وت 

یتسیک وت  هک  میوگب  هگ  نآ  سپ 

ص102. ج 74 ، نامه ، - 1
ص375. ج 2 ، یفاک ، - 2
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ادخ دای  زا  تلفغ  يارب  ناطیش  www.Ghaemiyeh.comِشالت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :

ناسنا دای  ادخ و  دای 

نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  تسادخ ؛ دای  رد  لثم  هب  لباقت  هداد ، نامیا  لها  هب  دیون  دوخ  دای  اب  هطبار  رد  دنوادخ  هک  یتارمث  نیرت  نیریش  زا 
: دیامرف یم  میرک 

�؛(1) مُکْرُکْذَأ ینوُرُکْذاَف  �

. منک یم  دای  ار  امش  دینک  دای  ارم 

: دومرف مالسلا  امهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  میرم  نب  یسیع  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و 

؛(2) نیِّیِمَدْآلا ِإَلَم  ْنِم  ٍْریَخ  ٍإَلَم  ِیف  َكْرُکْذَأ  َِکئَلَم  ِیف  ِینْرُکْذا  َو  یِسْفَن  ِیف  َكْرُکْذَأ  َکِسْفَن  ِیف  ِینْرُکْذا  یَسیِع ! اَی 

هیآ ي152. هرقب ، هروس ي  - 1
ص502. ج 2 ، یفاک ، - 2
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دای نایمدآ  هورگ  زا  رتهب  یهورگ  رد  ار  وت  ات  نک  دای  دوخ  عمج  رد  ارم  منک ، دای  دوخ  دزن  ار  وت  ات  نک  داـی  تدوخ  شیپ  ارم  یـسیع ! يا 
. منک

تـسد ْتّزع  لام و  تکوش و  تردـق و  همه ي  یگرزب ، مینک  یم  ضرف  مینک  مّسجم  ار  تقیقح  نیا  یلزان  حطـس  کی  رد  میهاوخب  رگا 
ترـسح و ردقچ  یتّیعقوم  نینچ  رد  دـنک ، یمن  ام  هب  یهّجوت  وا  یلو  مینک  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  وا  دای  رکذ و  اب  میهاوخ  یم  ام  تسوا و 
، دنک یم  رکف  وا  هرابرد ي  تسوا ، رکف  دای و  هب  هتسویپ  هک  دشاب  هتشاد  یقوشعم  بوبحم و  یسک  رگا  ای  دش ؟ دهاوخ  ام  بیصن  نارـسخ 

هراچیب قشاع  نآ  رب  ردـقچ  دـشاب  هتـشادن  وا  هب  یتافتلا  قوشعم  بوبحم و  نیا  یلو  تسین ، ادـج  وا  دای  زا  ینآ  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  زا 
. دشاب شخب  تّذل  بولطم و  وا  يارب  بوبحم  دای  دنچره  درذگ ، یم  تخس 

تاذ رد  اـه  یبوخ  اـهریخ و  همه ي  اـهتنم و  یب  ملع  یهاـنتیال ، تردـق  ناـیاپ ، یب  تّزع  تیاـهن ، یب  ِییاـبیز  هک  مینک  هّجوت  رگا  نونکا 
وا دای  اب  تسا  مزالم  ّقح ، تاذ  نآ  هب  تبسن  ام  دای  و  اه ، نیا  همه ي  دای  ینعی  وا  دای  تسا و  ّقح  سدقا 
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دای ام  هبترم  ره  هب  دوش !! یم  ام  لاح  لماش  یتداعـس  تجَهب و  هچ  دریگ و  یم  ارف  ار  ام  یطاشن  رورـس و  هچ  ماگنه  نیا  رد  اـم ، هب  تبـسن 
وا رگا  درک ؛ دهاوخ  دای  یگدنب  هب  ار  ام  وا  مینک  دای  ّتیبوبر  هب  ار  ادخ  رگا  درک . دهاوخ  دای  ار  ام  دای ، نآ  بسانت  هب  مه  ادخ  مینک  ادـخ 

درک و دهاوخ  دای  تباجا  ماقم  رد  ار  ام  مه  وا  مینک  دای  اعد  ماقم  رد  ار  وا  رگا  درک ؛ دهاوخ  دای  رکش  هب  ار  ام  مه  وا  مینک  دای  رکش  هب  ار 
... .

، دننکن لصاح  یقیفوت  اسب  هچ  دننک و  کیدزن  لامج و ...  لام ، ملع ، تردق ، زکرم  هب  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  دننک  یم  شالت  اه  ناسنا  رگا 
دوخ هشیمه  دوش و  کیدزن  اه  ییابیز  همه ي  همشچرس ي  اه و  ملع  همه ي  عبنم  اه و  تردق  همه ي  زکرم  هب  ادخ  دای  اب  دناوت  یم  هدنب 

: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  حیحص  ثیدح  رد  دنیبب ؛ يرضحم  نینچ  رد  ار 

؛(1) ِینَرَکَذ ْنَم  ُسِیلَج  اَنَأ 

. دنک دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشنمه  نم 

ص496. نامه ، - 1
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! یتداعس هچ  یتجهب و  هچ  تسا ! يا  هبترم  هچ  نیا  هک  هو  قالطا ؛ روط  هب  یلامک  ره  قلطم و  تردق  قلطم ، ملع  قلطم ، ِییابیز  ِینیـشنمه 
اب دیوگ و  یم  نخـس  یهلا  ینابز  اب  دونـش ، یم  ییادخ  یـشوگ  اب  دنیب ، یم  ار  َملاع  ییادخ  یمـشچ  اب  دـسر  یم  هبترم  نیا  هب  هک  یـسک 

: تسا هدمآ  حیحص  ِیسدق  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا  تسلاُجم  نیا  تارثا  اه  نیا  دنک . یم  فّرصت  ییادخ  یتسد 

(1) ؛...  اَِهب ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  َو  ِِهب  ُقِْطنَی  يِذَّلا  ُهَناَِسل  َو  ِِهب  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  َو  ِهب  ُعَمْسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَس  ُْتنُک 

وا تسد  و  دیوگ ، یم  نخس  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  نابز  و  دنیب ، یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  مشچ  دونـش و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  شوگ 
. دنک یم  راک  نآ  اب  هک  موش  یم 

: درک دهاوخ  شومارف  ار  وا  مه  ادخ  درک ، شومارف  ار  ادخ  یسک  رگا  رگید  فرط  زا  و 

�؛(2) مُهَیِسَنَف َهللا  اوُسَن  �

ار اه  نآ  مه  ادخ  دندرک  شومارف  ار  ادخ 

ص352. نامه ، - 1
هیآ ي67. هبوت ، هروس ي  - 2
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. دومن شومارف 

راذگاو دوخ  هب  رگا  روفک  لوهج و  ِمولظ  ناسنا  دـنریگ ! رارق  نایـسن  دروم  دـنوش و  فذـح  راگدرورپ  ِناسحا  رتفد  زا  هک  یناسک  رب  ياو 
: تفر دهاوخ  شیپ  هب  رتشیب  تلالض  تیاوغ و  ریسم  رد  هظحل  ره  دید و  دهاوخن  تداعس  يور  هجو  چیه  هب  دوش 

�؛(1) نوُرِصُْقی َُّمث ال  ِّیَغلا  یف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخِإ  َو  �

. دنتسیا یمن  زاب  شیوخ  لمع  زا  دنشک و  یم  تلالض  هب  ار  ناشیا  ناشناردارب  و 

: تسا دنوادخ  ِبضغ  زا  هتخورفارب  شتآ  نانآ  ِتبقاع  و 

�؛(2) ُهَدَقوُْملا هللا  ُران  �

. ییادخ هتخورفارب ي  شتآ 

�؛(3) ِهَدَّدَمُّم ٍدَمَع  ِیف   � ٌهَدَصْؤُّم مِْهیَلَع  اهَّنِإ  ِهَدْئفَْألا �  َیلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  �

. ینالوط هدیشک و  ياه  نوتس  رد   � هدش هتسبورف  اه  نآ  رب  شتآ  نیا   � دنز یمرس  اه  لد  زا  هک  یشتآ 

هیآ ي202. فارعأ ، هروس ي  - 1
هیآ ي6. هزَمُه ، هروس ي  - 2

ات 9.  7 تایآ نامه ، - 3
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. دیامرف تیانع  همه  هب  ار  مئاد  رکذ  قیفوت  درادب و  ظوفحم  دوخ  ِدای  ِنایسن  زا  ار  همه  دوخ  فطل  هب  دنوادخ 
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یشومارف دوخ  یشومارف و  ادخ 

هراشا

: تسا هفیرش  هیآ ي  نیا  ینآرق ، ّمهم  ياهرادشه  زا 

�؛(1) نوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  �

. دنتسه اه  نامرفان  نامه  اه  نآ  درب ، ناشدای  زا  ار  ناشدوخ  مه  ادخ  سپ  دندرک  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابم  یناسک  دننام  و 

نآ دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ یشومارف  دوخ  نیا  زا  دوصقم  تسا . یشومارف  دوخ  یشومارف ، ادخ  هجیتن ي  دوش  یم  هدافتسا  یهلا  مالک  نیا  زا 
، تسا هدنز  هک  دمهف  یمن  رگید  دنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  ِيّدام  ِيرصنع  ِندب  یشومارف ، ادخ  اب  ناسنا  هک  تسا 

هیآ ي19. رشح ، هروس ي  - 1
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شومارف یـشومارف ، دوخ  زا  دوصقم  ًاـعطق  تسا ؟ يرگید  زیچ  دوصقم  اـی  دراد و !؟...  یـشوخان  یـشوخ و  دراد ، ییاـهزاین  دراد ، یندـب 
یف ندب و  نیا  ناسنا  یـشومارف ، ادخ  اب  هک  تسا  حـضاو  اریز  تسین ؛ نآ  ياه  یـشوخان  اه و  یـشوخ  اهزاین و  يّدام و  ندـب  نیا  ندومن 

؟ تسیچ دوصقم  سپ  دنک ؛ یمن  شومارف  ار  نآ  ياه  یشوخان  اه و  یشوخ  هلمجلا 

یشومارفدوخ زا  دوصقم 

ياه یشوخان  اه و  یشوخ  يّدام و  ندب  هب  هّجوت  ِمامت  زکرمت  نامه  اج  نیا  رد  یشومارف » دوخ   » هک تسا  نآ  شـسرپ  نیا  خساپ  عقاو  رد 
ناونع هب  نآ  زا  یلو  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ییاـهب  نارگ  رهوگ  یـسک  رگا  تسا . باـبل  زغم و  زا  تلفغ  هتـسوپ و  هب  هّجوت  تسا ؛ نآ 

هک یناسنا  تساهب . نارگ  رهوگ  دراد  رایتخا  رد  هچ  نآ  هدرک  شومارف  ْدرف  نیا  دـنیوگ  یم  دـنک  هدافتـسا  هناکدوک  ِيزاب  هلیـسو ي  کی 
هدرک شومارف  ار  دوخ  تاذ  ياهب  نارگ  رهوگ  دنیب و  یمن  دوخ  زا  يا  هتـسوپ  زج  دشاب و  یم  شیتسه  شخب  نیرت  لزان  هب  وا  هّجوت  مامت 

ِّتیناسنا تسا . هدومن  شومارف  ار  دوخ  دوجو  هرهوج ي  هدرک و  مگ  ار  دوخ  تقیقح ، رد  یصخش  نینچ  تسا 
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یم جوا  هک  یخرب  تسین . زین  رترب  هّدام ي  هب  یّتح  هکلب  تسین ، توهش  باوخ و  روخ و  ناوختسا و  تسوپ و  تشوگ و  نیا  هب  هک  ناسنا 
اریز دشاب ؛ یم  زین  هدودحم  نیا  زا  رتارف  ناسنا  تقیقح  یلو  دنـسانش ، یم  يّدام  رترب  ياهرنه  يّدام و  رّکفت  کی  ّدح  رد  ار  ناسنا  دنریگ 

. تسین يزیرگ  نآ  زا  هک  دراد  نشور  ییاـضقنا  خـیرات  تسا و  مدـع  هیاـسمه ي  ناـسنا  زاـب  میریذـپب  مه  ار  يّداـم  رنه  رکف و  رگا  یّتح 
شومارف ار  دادتما  نیا  هک  یـسک  دراد و  دادتما  تیاهن  یب  ات  هدروخ و  دنویپ  ّتیدبا  اب  هک  تسا  يرگید  َملاع  خنـس  زا  ناسنا  تاذ  رهوگ 

. تسا هدرک  شومارف  ار  دوخ  ددنبب ، مطالت  رپ  ِناهج  نیا  هاتوک  دادتما  هب  لد  دنک و 

؛ دنک افتکا  یسونایقا  ياج  هب  یمَن  هب  هک  تسا  يا  هنـشت  ّتیعـضو  زا  رتراب  فّسأت  رت و  میخو  ددنبب  ناهج  نیا  هب  لد  هک  یـسک  تیعـضو 
انعم ّقح  سدقا  تاذ  اب  هطبار ي  رد  طقف  ناسنا  یهانتمریغ  دـُعب  نوچ  و  درک . هسیاقم  دـشاب  هچره  دودـحم  اب  ار  دودـحمان  دوش  یم  رگم 

ِتقیقح هب  دبای و  زاب  ار  دوخ  ناسنا  رگا  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  شومارف  ار  دوخ  تقیقح  دنک  شومارف  ار  ادخ  هک  یسک  دنک  یم  ادیپ 
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هب اه  ناسنا  ِنداد  هّجوت  اب  لاـعتم  دـنوادخ  تهج  نیدـب  دـش ؛ دـهاوخ  رّکذـتم  وا  هب  تخانـش و  دـهاوخ  ار  دوخ  يادـخ  دوش  هاـگآ  دوخ 
: دیامرف یم  هاگآ  دوخ ، ِّتیبوبر  هب  ار  نانآ  ناشدوخ  سفن  تقیقح 

�؛(1) ْمِهِسُْفنَأ یف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  �

. داد میهاوخ  ناشن  ناشدوخ  سوفن  رد  اه و  هنارک  رد  نانآ  هب  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوز  هب 

: دیامرف یم  يرگید  هفیرش ي  هیآ ي  رد  و 

�؛(2) نوُرِْصُبت الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ  یف  َو  �

!؟ دینیب یمن  ایآ  سپ  ناتدوخ ، دوجو  رد  و 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  و 

؛(3) هَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم 

. دسانش یم  ار  دوخ  راگدرورپ  انامه  سپ  دسانشب  ار  دوخ  سفن  سکره 

: زین و 

؛(4) هِّبَِرب ْمُکُمَلْعأ  ِهِسْفَِنب  ْمُکُمَلْعأ 

امش نیرت  ِملاع  دوخ ، سفن  هب  تبسن  امش  نیرت  ِملاع 

هیآ ي53. تلصف ، هروس ي  - 1
هیآ ي21. تایراذ ، هروس ي  - 2

ص32. ج 2 ، راونألاراحب ، - 3
ص329. ج 2 ، یضترملل ،) ) یلامألا - 4
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. دشاب یم  شراگدرورپ  هب  تبسن 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  هکلب  و 

؛(1) زَجْعأ ِهِِقلاَخ  ِهَفِْرعَم  ْنَع  َوُهَف  ِهِسْفَن  ِهَفِْرعَم  ْنَع  َزَجَع  ْنَم 

. تسا رتزجاع  شا  هدننیرفآ  نتخانش  رد  دشاب ، زجاع  نتشیوخ  نتخانش  رد  سکره 

: زین و 

؛(2) ٍْملِع َو  ٍهَفِْرعَم  ِّلُک  ِهَیاَغ  َیلِإ  یَهَْتنا  ِدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم 

. تسا هتفای  تسد  یشناد  تخانش و  ره  تیاغ  هجیتن و  هب  دسانشب ، ار  دوخ  سکره 

یـشومارف سفن و  یـشومارف  نیب  رگید  فرط  زا  دـنوادخ و  هب  یهاگآ  سفن و  هب  یهاگآ  نیب  فرط  کـی  زا  لـباقتم  يا  هطبار  نیارباـنب ،
. دشاب یم  دنوادخ 

 

ص292. ج 20 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  - 1
ح4638. ص232 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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رکذ رد  موادت  ترثک و  موزل 

هراشا

وا نهذ  هب  هچره  هک  تسین  يا  هدش  هتخانـش  یلومعم  ناسنا  چـیه  تسا . یـشومارف  نایـسن و  هارمه  دراد  هک  يا  يدوجو  ِّتیفیک  اب  ناسنا 
بلاـطم لّـضفم  دـیحوت  رد  تسا . تمعن  ناـسنا  يارب  روما  یخرب  رد  یـشومارف  نیا  و  دـنامب . یقاـب  شنهذ  رد  هشیمه  يارب  دوـش  لـقتنم 

: تساه نآ  زا  هک  هدمآ  یشومارف  هرابرد ي  ییابیز 

؛(1) ٌهَرْسَح َُهل  ْتَضَْقنا  َال  َو  ٍهَبیِصُم  ْنَع  ٌدَحَأ  اَلَس  اََمل  ُناَیْسِّنلا  َال  َْول 

. تفای یمن  نایاپ  شترسح  زگره  درک و  یمن  ادیپ  یّلست  تبیصم ، زا  سک  چیه  دوبن  یشومارف  تمعن )  ) رگا

: دیامرف یم  رِخآ  رد  و 

. لّضفم دیحوت  هب  روهشم  ثیدح  ص81 ، ج 3 ، راونألاراحب ، - 1
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؛(1) هَحَلْصَْملا َنِم  ٌبْرَض  اَمُْهنِم  ٍّلُک  ِیف  َُهل  َلِعُج  َو  ِناَّداَضَتُم  ِناَِفلَتُْخم  اَمُه  َو  ُناَیْسِّنلا  َو  ُْظفِْحلا  ِناَْسنِْإلا  ِیف  َلِعُج  َْفیَک  يَرَت  اَلَف  َأ 

زا کی  ره  رد  هدـش و  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  رد  دـنرگیدکی ، ّداضتم  فلاخم و  هک  یـشومارف  نتـشاد و  هظفاح  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ایآ 
. تسا یتحلصم  اه  نآ 

يارب يزور  هریت  یتخبدـب و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اـّما  رّکذـت ، داـی و  تمعن  زا  رترب  یّتح  تسا  یتـمعن  دراوم  یخرب  رد  هچرگ  نایـسن  نیا 
: تسا ناسنا 

 -: مالسلا هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

؛(2) ٌدْقَف َو  ٌهَْملُظ  ُناَیْسِّنلا 

. تسا يرادان  یکیرات و  یشومارف ،

دوخ زاین  دروم  ياهالاک  تمیق  یسک  رگا  تسا . دوهشم  ام  يارب  دوش  یم  یـشومارف  هضراع ي  هب  التبم  دارفا  ریگ  نابیرگ  هک  یتالکـشم 
رـس هب  یجنر  هچ  رد  هک  تسا  مولعم  دشاب و ،...  هتـشادن  دای  هب  ار  دوخ  دش  دمآ و  ياه  هار  دسانـشن ، ار  دوخ  ناتـسود  دـنک ، شومارف  ار 

درب و دهاوخ 

. نامه - 1
ح5740. ص265 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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نیا رگا  تسا ؛ درف  يّداـم  روما  هب  طوبرم  روما ، نیا  رد  یـشومارف  تسا . هدیـسر  ناـیاپ  هب  يدرف  نینچ  ِیناـسنا  ِّلقتـسم  یناگدـنز  ًاـساسا 
نییبت اب  هک  ییاج  نآ  زا  دـش و  دـهاوخ  هریچ  وا  رب  ناسنا  رترب  شخب  رد  یتخبدـب  نامه  ریظن  دـنک  تیارـس  زین  يونعم  روما  هب  یـشومارف 
رگید یهّجوت  نینچ  نادقف  اب  دـشاب  یم  ّتیناسنا  تقیقح  دـشر  اقب و  هار  اهنت  لاعتم  راگدرورپ  ّقح و  سدـقا  تاذ  هب  هّجوت  هتـشذگ  ياه 

. تشاد دهاوخن  يا  هرهب  ّتیناسنا  زا  ناسنا 

مشچ و تسا و  ناـسنا  ّساوـح  ربارب  رد  هک  هچ  نآ  دـهد . خر  تسا  نکمم  يزیچ  ره  هب  تبـسن  درادـن و  يزرم  َملاـع ، نیا  رد  یـشومارف 
ای ًامیقتـسم  تاساسحا  نیمه  اب  زین  نآ  دای  موادت  يرهق  روط  هب  دشاب  یم  نآ  ِكاردا  أشنم  ینورد ، ای  ینوریب  ياه  ساسحا  ریاس  شوگ و 

ناسنا ِيّدام  ّساوح  زا  بیغ  دسرب و  نآ  هب  هشیدـنا  لّقعت و  کمک  هب  دـیاب  ناسنا  هک  يونعم  روما  اّما  تسا ، نکمم  یناعم  ِیعادـت  هار  زا 
، دسر یمن  ّسح  ياروام  روما  هب  یّـسح  ياه  كّرحم  هب  دروخرب  اب  اهنت  صخـش ، هنرگو  دشاب  هتـشاد  دوخ  خنـس  زا  يروآدای  دیاب  تسا 

ِعنام دناوت  یم  اه  كّرحم  نیا  هکلب 
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، ءاروام اب  طابترا  تهج  ناسنا  زاین  اّما  تسا . يونعم  قیاقح  مهف  ءاروام و  هب  لاـقتنا  یلـصا  هار  هشیدـنا ، دـشاب . زین  يونعم  ياـه  تفاـیرد 
تیاهن یب  هب  دوجو  مامت  اـب  فرژ  هتـسویپ و  دـیاب  ناـسنا  دـسرب . نآ  هب  يرکف  تکرح  تامّدـقم و  لیکـشت  اـب  درف  هک  تسا  نآ  زا  شیب 

دراوم نوچمه  اج  نیا  رد  دناوت  یم  هک  يزیچ  تسا . تلفغ  مدع  یـشومارف و  زا  ندوب  نوصم  یطابترا ، نینچ  يرارقرب  هار  دشاب و  طبترم 
نیا ددرگ . یم  رّـسیم  ناور  بلق و  اب  هّجوت  نابز و  رب  رارکت  هار  زا  هک  تسا  يروآدای  ندوب  قیمع  دّدعت و  دشاب ، ناسنا  ِناسر  يرای  رگید 

. دنک یم  وحم  ًالماک  ای  هدناسر  لقاّدح  هب  زین  ار  یّسح  ياه  كّرحم  ياه  تمحازم  هّجوت ، رارکت و 

نایاپ یب  ِیتسه  ياتلد  هب  هک  نآ  ات  تشاد ، دهاوخ  يرتشیب  تاضویف  ِتفایرد  ِیگدامآ  ْحور  دشاب  رتذـفان  رت و  هتـسویپ  رکذ  جاوما  هچره 
رد تسا ؛ هداد  ریثک  رکذ  هب  نامرف  دوخ  فطل  هار  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تساج  نیا  زا  تشاد . دـهاوخ  ار  اه  ضیف  همه ي  هک  دـسر  یم 

: دیامرف یم  بازحا  هکرابم ي  هروس ي 
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�؛(1) ًارِیثَک ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  �

. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دیامرف یم  هعمج  لافنا و  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(2) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهللا  اوُرُکْذا  َو  �

. دیدرگ راگتسر  هک  دشاب  دینک ، دای  رایسب  ار  ادخ  و 

: هلمج زا  تسا ؛ هدرمشرب  حلاص  ِنینمؤم  تافص  زا  ار  ادخ  رکذ  ِیناوارف  لاعتم  دنوادخ  يدّدعتم  تایآ  رد  و 

�؛(3) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًهَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهللا  َّدَعَأ  ِتاَرِکاَّذلا  َو  ًارِیثَک  َهللا  َنیِرِکاَّذلا  َو  �

. تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  نانآ  همه ي  يارب  دنوادخ  دنتسه ، ادخ  دای  هب  رایسب  هک  ینانز  نادرم و  و 

روضح ِساسحا  ادخ و  هب  نامیا  دوش ؛ سونأم  ادـخ  اب  رتشیب  هچره  ادـخ  دای  رارکت  اب  حور  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیکأ  ياه  هیـصوت  نیا 
رد ار  راگدرورپ  یمّویق  یملع و  هطاحا ي  ّقح و  ِسدقا  تاذ 

هیآ ي41. بازحا ، هروس ي  - 1
هیآ ي10. هعمج ، هروس ي  هیآ ي45 ؛ لافنا ، هروس ي  - 2

هیآ ي35. بازحا ، هروس ي  - 3
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: يانعم دبایب و  دوخ ، ِیتسه  زین  دوجو و  رسارس 

�؛(1) ُْمْتنُک اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  �

. تسامش اب  وا  دیشاب  اجک  ره  و 

و:

�؛(2) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  �

. میرت کیدزن  شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و 

و:

�؛(3) َنوُرِْصُبت نِکلو َال  ْمُْکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  �

. دینیب یمن  یلو  میرت  کیدزن  وا  هب  امش  زا  ام  و 

. دنک نادجو  ار  تایآ  نیا  ریاظن  و 

ار ناسنا  یّسح ، ياه  تفایرد  جاوما  دنیزگن  رب  ار  اهرارکت  نیا  هدارا ، مهف و  يورین  هب  ناسنا  رگا  ایند ، نیا  رد  ّسح  هبلغ ي  هطـساو ي  هب 
يارب ییاج  هدـش ، رپ  شزرا  ّدـض  ای  شزرا  یب  ياه  هداد  زا  ناـسنا  دوجو  ياـه  لاـناک  دـنک و  یم  مورحم  يونعم  رترب  ياـه  تفاـیرد  زا 

. دنام یمن  یقاب  یسدق  ياه  هفحت  تفایرد 

هیآ ي4. دیدح ، هروس ي  - 1
هیآ ي16. هروس ي ق ، - 2

هیآ ي5. هعقاو ، هروس ي  - 3
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نیقفانم تافص  زا  ّصاخ  يانعم  هب  رکذ  ندوب  كدنا 

نیقفانم تافص  زا  دنوادخ ، ندرکدای  كدنا  ْلباقم  رد  هدش ، هدرمش  حلاص  ِنانمؤم  تافـص  زا  میرک  نآرق  رد  رکذ  ترثک  هک  روط  نامه 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا ؛ هدش  هدرب  مان 

�؛(1) ًالِیلَق َّالِإ  َهللا  َنوُرُکْذَی  َو َال  َساَّنلا  َنوُءاَُری  �

. دننک یمن  دای  ار  يادخ  كدنا  زج  دننک و  یم  ایر  مدرم  ربارب  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  هکرابم  هیآ ي  ریسفت  رد  یتیاور  رد 

: َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَـقَف  ِّرِّسلا  ِیف  ُهَنوُرُکْذَـی  اـَل  َو  ًهَِیناَـلَع  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  اُوناَـک  َنیِِقفاَـنُْملا  َّنِإ  ًارِیثَک  َهَّللا  َرَکَذ  ْدَـقَف  ِّرِّسلا  ِیف  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  َرَکَذ  ْنَم 
�؛(2) ًالِیلَق ّالِإ  َهللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  َساّنلا  َنُؤاُری  �

یم رکذ  راکـشآ ، تروص  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  نیقفانم ، دیآ . یم  باسح  هب  رایـسب  شرکذ  دنک  دای  ْناهن  رد  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  یـسک 
سپ دندرک  یمن  دای  ْناهن  رد  ار  وا  دندرک و 

هیآ ي142. ءاسن ، هروس ي  - 1
ص501. ج 2 ، یفاک ، - 2
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«. دننک یمن  دای  ار  يادخ  ْكدنا  زج  دننک و  یم  ایر  مدرم  ربارب  رد  : » دومرف لاعتم  دنوادخ 

نآ هبترم ي  نیرتمک  رکذ و  ترثک  ِبتارم 

رد دانـسإلا  ُبُرق  باتک  رد  دنا . هدوب  نآ  هبترم ي  نیرت  نییاپ  ندیـسرپ  ددص  رد  نایوار  یهاگ  تسا  بتارم  ياراد  ترثک ، هک  اج  نآ  زا 
: دیسرپ مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  يوار  هک  تسا  هدمآ  يربتعم  تیاور 

؛؟ ِرِیثَْکلا ِرْکِّذلا  یَنْدَأ  اَم 

؟ تسیچ ریثک  رکذ  ِّدح  نیرتمک 

: دندومرف باوج  رد  مالسلا -  هیلع  ماما - 

؛(1) هَّرَم َنِیثاََلث  ٍهاَلَص  ِّلُک  ُِربُد  ِیف  ُحِیبْسَّتلا 

. يزامن ره  زا  دعب  حیبست  هبترم  یس 

: تسا هدمآ  ریصب  یبا  هحیحص ي  رد  هچرگ  دوش ؛ یم  قبطنم  هللا  ناحبس  هبترم  یس  نتفگ  هب  دنچره  حیبست  قلطم  رب  دادعت  نیا  و 

؛(2) ًهَّرَم َنِیثاََلث  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس   » ِِهتاَلَص ْنِم  َغَرَف  اَذِإ  ْمُکُدَحَأ  ُلوُقَی 

لقاّدح رایعم  دشاب و  یبسن  روط  هب  ریثک  رکذ  هبترم ي  نیرت  نییاپ  زین  نیا  هک  تسین  دیعب  هّتبلا  ص169 ؛ هثیدحلا ،) (ط -  دانسإلا برق  - 1
. دشاب تادابع  رد  بجاو  رادقم  نامه  ریثک ، رکذ 

ص453. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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.« ربکأ هَّللا  و  هَّللا ، ّالإ  هلإ  و ال  هَّلل ، دمحلا  و  هَّللا ، ناحبس  : » دییوگب هبترم  یس  دیدرک  ادیپ  تغارف  زامن ، ندناوخ  زا  یتقو 

: تسا هدش  تیاور  ام  رابخا  رد  هک  تسا  هدمآ  نایبتلا  فیرش  ریسفت  رد  و 

؛(1) ًارِیثَک َهللا  َرَکَذ  ْدَقَف  ًهَّرَم  َنِیثاََلث  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس  :» َلاَق ْنَم 

. تسا هدرک  دای  ناوارف  ار  ادخ  قیقحت  هب  ربکأ » هَّللا  هَّللا و  ّالإ  هلإ  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  : » دیوگب راب  یس  سکره 

زا يا  هبترم  هب  رظن  مادـک  ره  اریز  درادـن ؛ یفانت  تسناد  یم  یفاک  ار  حـیبست  قلطم  هک  یتیاور  اب  نآ  رئاظن  ریـصب و  یبا  هحیحـص ي  یلو 
(2). دنک یمن  رگید  هبترم ي  ِیفن  دراد و  تلیضف 

هلمج زا  تسا ؛ ریثک  رکذ  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف ي  ترـضح  حـیبست  هک  تسا  هدـمآ  ْحیحـص  دّدـعتم و  تایاور  رد  لاـح  ره  هب 
 -: مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  هرارز  حیحص  تیاور 

ص347. ج8 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  - 1
یم تلیضف  بتارم  رب  لمح  هب  اه  نآ  عمج  هکلب  دوش  یمن  دّیقم  رب  لمح  قلطم ، هک  تسا  تاّبحتـسم  رد  هیّلک  هدعاق ي  نیا  هک  نانچ  - 2

. دشاب
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1)�)؛(2) ًارِیثَک ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  � َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاَق  يِذَّلا  ِرِیثَْکلا  ِرْکِّذلا  َنِم  اهیلع -  هللا  مالس  ِءاَرْهَّزلا -  َهَمِطاَف  ُحِیبْسَت 

«. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  : » تسا هدومرف  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  تسا  يریثک  رکذ  قیداصم )  ) زا اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف ي  حیبست 

ار اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف ي  ترـضح  رکذ  هک  فیرـش  تیاور  نیا  هداد و  ریثک  رکذ  هب  روتـسد  هک  دّدـعتم  تاـیآ  هب  هّجوت  اـب  و 
هب صاصتخا  دـشاب و  یم  ّبحتـسم  هشیمه  اهیلع -  هللا  مالـس  ارهز -  همطاـف ي  حـیبست  دوش  یم  مولعم  تسا ، هتـسناد  ریثک  رکذ  قادـصم 

. دشاب يرتشیب  بابحتسا  ياراد  طیارش  یخرب  رد  دناوت  یم  دنچره  درادن ؛ یّصاخ  طیارش  ای  ناکم  ای  نامز 

.  هللا ءاش  نإ  دمآ  دهاوخ  دعب  ثحب  رد  نآ ، قلطم  يانعم  هب  ریثک  رکذ  نییبت 

هیآ ي41. بازحا ، هروس ي  - 1
ص500. ج 2 ، یفاک ، - 2
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نآ رترب  هنومن ي  رکذ و  ترثک  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ینییبت 

هراشا

مالسلا هیلع  ماما -  تسا ؛ هدرک  لقن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ریثک  رکذ  نییبت  رد  ار  ییابیز  تیاور  یفاک  لوصا  فیرـش  باتک  رد 
: دیامرف یم  نینچ  تیاور  نیا  رد  - 

؛ ِْهَیلِإ یِهَْتنَی  ٌّدَح  َُهل  َْسیَلَف  َرْکِّذلا  اَّلِإ  ِْهَیلِإ  یِهَْتنَی  ٌّدَح  َُهل  َو  اَّلِإ  ٍء  ْیَش  ْنِم  اَم 

. تسین ینایاپ  هطقن ي  نآ  يارب  هک  رکذ  رگم  دریذپ  یم  نایاپ  هزادنا ، نآ  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  دراد  يردق  هزادنا و  ملاع  رد  يزیچ  ره 

زرم رکذ ، دوش  مولعم  ات  دـنهد  یم  حیـضوت  ار  اه  نآ  ياهزرم  هدرک و  ناـیب  رکذ ، اـب  ِبساـنم  لاـثم  هس  مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  سپس 
: دیامرف یم  ترضح  تسا ؛ زرم  ياراد  رگید  زیچ  ره  درادن و 
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؛ َّنُهُّدَح َوُهَف  َّنُهاَّدَأ  ْنَمَف  َِضئاَرَْفلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َضَرَف  . 1

رگید و   ) تسا هدیـسر  اه  نآ  نایاپ  هطقن ي  هب  دروآ  اج  هب  ار  اه  نآ  هکره  هک  تسا  هدومرف  نییعت  ار  بجاو  ياهزامن  ّلـجوّزع  دـنوادخ 
(. تسین يراظتنا  تلاح 

طیارـش تاّیـصوصخ و  اب  ار  زامن  نیا  هکره  هک  دریذپ  ماجنا  طیارـش  ریاس  تراهط و  اب  نیعولّطلا  نیب  ام  دـیاب  حبـص  زامن  تعکر  ود  ًالثم 
دمع هب  درف  رگا  سکعرب ، هکلب  دوـش  یمن  يا  هبلاـطم  نآ  هب  تبـسن  وا  زا  رگید  تسا و  هداد  ماـجنا  ار  دوـخ  هـفیظو ي  دروآ  اـج  هـب  نآ 

. بجاو ياهزامن  ریاس  تسا  حبص  زامن  لثم  و  دوب ، دهاوخ  لطاب  شزامن  دهاکب ، نآ  زا  ای  دیازفایب  نآ  رب  يزیچ 

؛ ُهُّدَح َوُهَف  ُهَماَص  ْنَمَف  َناَضَمَر  َرْهَش  َو  . 2

(. تسین دوجوم  يراظتنا  تلاح  رگید  و   ) هدیسر نآ  زرم  هب  درادب  هزور  ار  نآ  سکره  هک  ار  ناضمر  كرابم  هام  هدومرف ) نییعت   ) و

ّتین رگا  هکلب  تسا ، تبوقع  ّقحتـسم  تسا و  هدش  مارح  بکترم  دریگب ، هزور  دیازفایب و  نآ  رب  لاّوش  هام  زا  زور  کی  ًالثم  یـسک  رگا  و 
هتشاد ار  تارِطفُم  ریغ  زا  كاسما  دصق  ای  هّیقرشم  هرمح ي  باهذ  زا  دعب  ای  رجف و  عولط  زا  لبق  هزور ي 
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. تسا هداد  ماجنا  ار  یمارح  راک  تسا ، هدیدنسپ  نید  رد  هک  نآ  ناونع  هب  دشاب 

؛(1) ُهُّدَح َوُهَف  َّجَح  ْنَمَف  َّجَْحلا  َو  . 3

زیاج نآ  زا  نتـساک  نوزفا و  و   ) تسا هدروآ  ار  بولطم  مامت  دروآ  اج  هب  ار  جـح  دودـح  نآ  قبط  سکره  هک  دراد  يدودـح  زین  جـح  و 
(2) (. تسین

، يا هظحل  رد  تسا و  یّـصاخ  ِطیارـش  ناکم و  نامز ، هب  هتـسباو  هک  ّبحتـسم  بجاو و  زا  ّمعا  رگید  تادابع  تسا  تدابع  هس  نیا  لثم  و 
ّتیدودـحم ياراد  هلمجلا  یف  تسا  هدـش  نآ  رب  زین  رکذ  قالطا  یعون  هب  هک  نآرق  تئارق  یّتح  تسین ؛ بولطم  یطیارـش  رد  ای  یناـکم و 

هدیـسرپ مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  حیحـص  تیاور  رد  دـشاب ؛ یم  مارح  هدجـس  تایآ  تئارق  ضئاح ، ُبنُج و  رب  ًالثم  دـشاب ؛ یم  ییاه 
: دش

؟ ًاْئیَش ِنآْرُْقلا  َنِم  ِناَءَْرقَی  ْلَه  ُُبنُْجلا  َو  ُِضئاَْحلا 

ص498. ج 2 ، یفاک ، - 1
لیدـبت رگید  دروآ  ار  يرما  ّقلعتم  فّلکم ، یتقو  تسا و  لاحم  رگید  ِلاثتما  هب  لاثتما  لیدـبت  هک  میا  هدرک  تابثا  لوصا  ملع  رد  یّتح  - 2

. تسا هدش  هداد  حیضوت  زین  تایاور  رد  لاثتما  لّدبت  مهوم  دراوم  تسین و  رّسیم  نآ  لاثتما 
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؟ تسا زیاج  نآرق  زا  يزیچ  تئارق  ُبنُج ، ضئاح و  يارب  ایآ 

؛ َهَدْجَّسلا اَّلِإ  اَءاَش  اَم  ْمَعَن  مالسلا :-  هیلع  َلاَق - 

. هدجس تایآ )  ) رگم دنهاوخ  یم  هچره  هلب ، دومرف : مالسلا -  هیلع  ماما - 

: دندومرف هفاضا  ْرکذ  اب  هطبار  رد  یلو 

؛(1) ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  ِناَرُکْذَی  َو 

. یلاح ره  رد  ار  دنوادخ  دننک  یم  دای  و 

هک تسا  هدش  نشور  دوخ  ياج  رد  یلو  تسا ، هدش  هدرمـش  نآرق  تئارق  تهارک  ِدراوم  ناونع  هب   (2) دروم تفه  ات  تایاور  ضعب  رد  و 
تفه نآ  مامت  رد  یحالطـصا  يانعم  هب  تهارک  هب  مازتلا  رگید  ِحیحـص  ِتاـیاور  یخرب  هب  هّجوت  اـب  تیاور و  دنـس  فعـض  هطـساو ي  هب 

: تسا هدمآ  حیحص  تیاور  رد  یلو  تسا ؛ لکشم  دروم 

ص216. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
: دـنناوخن نآرق  هورگ ، تفه  ِضئاَْحلا ؛ َو  ُءاَـسَفُّنلا  َو  ُُبنُْجلا  َو  ِماَّمَْحلا  ِیف  َو  ِفِینَْکلا  ِیف  َو  ُدِـجاَّسلا  َو  ُعِکاَّرلا  َنآْرُْقلا : َنوُءَْرقَیاـَل  ٌهَْعبَـس  - » 2

نیا ضعب  رد  تـهارک  ص357 . ج 2 ، لاـصخلا ، ضیح ». ساـفن و  لاـح  رد  نز  ُبنُج و  ماّـمح و  رد  ءـالخلا و  تیب  رد  دـجاس و  عکار و 
یخرب رد  زین  هّیقت  لامتحا  دوش و  یم  هیآ  تفه  زا  رتشیب  هب  تبـسن  هکلب  تـالاح  نآ  ریغ  رد  تئارق  هب  تبـسن  باوث  ّتلق  رب  لـمح  دراوم ،

. تسا هدش  هداد  دراوم 
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(1) ؛» َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » ِهَیآ َْوأ  َهَّللا  َدَمْحَی  َو  ِّیِسْرُْکلا » ِهَیآ   » ْنِم َرَثْکَأ  ِفِینَْکلا  ِیف  ْصَّخَُری  َْمل 

ندـناوخ هب  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   » هیآ ي ای  دـشاب  هتـشاد  رب  رد  ار  دـنوادخ  دـمح  هک  يزیچ  و  یـسرکلا » هیآ   » زا شیب  هاـگزیربآ  رد 
. تسا هدشن  هداد  تصخر  يزیچ 

رد تئارق  تاـیاور ، یخرب  رد  و  دوشن . نآرق  تئارق  عوـکر ، رد  تسا  هدـش  هتفگ  تسا   (2) حیحـص اه  نآ  ضعب  هک  دّدعتم  تایاور  رد  و 
: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زا  تسا ؛ هدش  یفن  عوکر ، رد  تئارق  رانک  رد  زین  دوجس 

؛(3) ٍدوُجُس َال  َو  ٍعوُکُر  ِیف  َهَءاَِرق  َال 

. تسین دوجس  عوکر و  رد  ینآرق  تئارق  چیه 

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  و 

؛(4) دوُجُّسلا َو  ِعوُکُّرلا  ِیف  ِهَءاَرِْقلا  ِنَع  ُْتیَهَن  ْدَق  یِّنِإ 

ص28. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
یم مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما  ٌعِکاَر ؛ اَنَأ  َو  ِهَءاَرِْقلا  ِنَع  ملس ...-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  ِیناَهَن  مالـسلا :-  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع  - » 2

، لاصخلا مدوب ». عوکر  لاح  رد  نم  هک  یلاح  رد  نآرق  تئارق  زا  دومرف ...  یهن  ارم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  دیامرف :
ص289. ج 1 ،

ص309. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
. نامه - 4
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(. ما هدش  یهن  ای   ) ما هدرک  یهن  دوجس ، عوکر و  رد  نآرق  تئارق  زا  نم  انامه 

: تسا هدمآ  تیاور  همادا ي  رد  و 

؛ ِهِیف َهَّللا  اوُمِّظَعَف  ُعوُکُّرلا  اَّمَأَف 

. دینک دای  یگرزب  هب  ار  دنوادخ  نآ  رد  سپ  عوکر  انامه 

؛ ءاَعُّدلا ِهِیف  اوُِرثْکَأَف  ُدوُجُّسلا  اّما  َو 

. دینک اعد  رایسب  نآ  رد  سپ  دوجس  انامه  و 

: دیامرف یم  ْرکذ  ِندوب  ّدح  یب  اب  هطبار  رد  قباس  ِتیاور  همادا ي  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  لاح  ره  هب 

؛ ِْهَیلِإ یِهَْتنَی  ًاّدَح  َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َو  ِلِیلَْقلِاب  ُْهنِم  َضْرَی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف 

. دشاب نآ  نایاپ  هطقن ي  هک  هدادن  رارق  يزرم  نآ  يارب  تسین و  دونشخ  رکذ  زا  مک  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه 

: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس 

�؛(1) اًلیِصَأ َو  ًهَرُْکب  ُهوُحِّبَس  َو  ًارِیثَک �  ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  �

. دییوگ حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  دینک � و  دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

41 و42. تایآ بازحا ، هروس ي  - 1
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: دندوزفا و 

؛ ِْهَیلِإ یِهَْتنَی  ًاّدَح  َُهل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل 

. دبای نایاپ  ّدح ، نادب  رکذ  هک  هدادن  رارق  يّدح  نآ  يارب  ّلجوّزع  دنوادخ 

جراخ لزنم و  بش ، زور و  رد  تسا ؛ بولطم  لاعتم ، دـنوادخ  دای  یطیارـش  ره  رد  ناـکم و  ره  ناـمز و  ره  رد  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  و 
. طیارش تالاح و  مامت  رگید و  ياه  تقو  تدابع و  ِّصاخ  ياه  تقو  عمج ، ییاهنت و  رقف ، تورث و  يداش ، مغ و  لزنم ،

ریثک رکذ  رد  ّمات  هنومن ي  هئارا ي 

: دنیامرف یم  دنهد و  یم  هئارا  ار  رکذ  ترثک  ماود و  زا  ّمات  يا  هنومن  تیاور ، نیا  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هاگ  نآ 

؛ ِرْکِّذلا َرِیثَک  مالسلا -  هیلع  ِیبَأ -  َناَک  َو 

. تشاد ناوارف  ِرکذ  مالسلا )-  هیلع  رقاب -  ماما   ) مردپ

: دیامرف یم  نایب  رت  یئزج  روط  هب  زارف  راهچ  نمض  رد  ار  ردپ  ناوارف  رکذ  مالسلا -  هیلع  ترضح -  و 

؛ َهَّللا ُرُکْذََیل  ُهَّنِإ  َو  ُهَعَم  یِْشمَأ  ُْتنُک  ْدََقل  . 1

. درک یم  رکذ  ار  ادخ  وا  هک  یلاح  رد  متفر  یم  هار  وا  اب 
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؛ َهَّللا ُرُکْذََیل  ُهَّنِإ  َو  َماَعَّطلا  ُهَعَم  ُلُکآ  َو  . 2

. تشاد ار  ادخ  رکذ  وا  هک  یلاح  رد  مدروخ  یم  اذغ  وا  اب 

؛ ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُلوُقَی  ِهِکَنَِحب  ًاقِزَال  ُهَناَِسل  َيرَأ  ُْتنُک  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  َِکلَذ  ُُهلَغْشَی  اَم  َو  َمْوَْقلا  ُثِّدَُحی  َناَک  ْدََقل  َو  . 3

هدیبسچ شماک  هب  ترضح  كرابم  نابز  هک  مدید  یم  تشاد . یمن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  وا  نتفگ ، نخس  نیا  و  تفگ ، یم  نخـس  مدرم  اب  و 
. دیوگ یم  هّللا » الا  هلا  «ال 

؛(1) رْکِّذلِاب ُهَرَمَأ  اَّنِم  ُأَْرقَی  َال  َناَک  ْنَم  َو  اَّنِم  ُأَْرقَی  َناَک  ْنَم  ِهَءاَرِْقلِاب  ُُرمْأَی  َو  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  یَّتَح  ِرْکِّذلِاب  اَنُُرمْأَیَف  اَنُعَمْجَی  َناَک  َو  . 4

یم روتسد  تشاد  ار  نآرق  تئارق  ییاناوت  هک  ام  زا  کی  ره  هب  میـشاب . هتـشاد  رکذ  باتفآ ، عولط  ات  داد  یم  روتـسد  درک و  یم  عمج  ار  ام 
. دیوگب رکذ  هک  داد  یم  روتسد  تشادن  ار  ییاناوت  نیا  هک  سکره  هب  دنک و  توالت  نآرق  هک  داد 

دراد تلالد  نیا  دنا و  هتـشاد  ینابز  رکذ  رب  تبظاوم  یّتح  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  فیرـش  تیاور  نیا  زا 
. یبلق رکذ  رب  هوالع  ینابز  رکذ  تیّمها  رپ  شقن  رب 

ص498. ج 2 ، یفاک ، - 1
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هرابرد ار  یبلاج  تیاور  نآ  زا  دـعب  هدرک و  نایب  رکذ ، نآرق و  تئارق  تارمث  تکرب و  هرابرد ي  ار  یبلاطم  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  سپس 
: دبای یم  همادا  نینچ  مالسلا -  هیلع  ماما -  نانخس  دنیامرف ؛ یم  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  رکذ  ي 

اج نآ  نیطایش  دنوش و  یم  رضاح  اج  نآ  رد  هکئالم  تسا ، دایز  شتکرب  ددرگ  یم  دای  ادخ  دوش و  یم  تئارق  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ 
يا هناخ  دنناسر و  یم  رون  نیمز  لها  يارب  ْناگراتـس  هک  نانچ  مه  دهد  یم  رون  نامـسآ ، لها  يارب  يا  هناخ  نینچ  دـنیامن ، یم  كرت  ار 
. دندرگ یم  رضاح  نیطایش  هدرک ، كرت  ار  اج  نآ  هکئالم  تسا ، مک  شتکرب  دوش  یمن  دای  ادخ  ددرگ و  یمن  تئارق  نآرق  نآ  رد  هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  ادتبا  هک  تسا  هنوگ  نیدب  دننک  یم  لقن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  هک  ار  یتیاور  و 
: دنک یم  اقلا  بطاخم  هب  ار  نیرفآ  شطع  زیگناروش و  شسرپ  جنپ  دوخ  نیشنلد  ابیز و  نخس  اب  ملس - 

؛؟ ْمُِکلاَمْعَأ ِْریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  . 1

؟ ناتلامعا نیرتهب  هب  ار  امش  مهدن  ربخ  ایآ 

؛(1) ْمُِکتاَجَرَد ِیف  اَهِعَفْرَأ  َو  . 2

؟ ناتتاجرد رد  امش  يارب  لمع  نیرت  هدنرب  الاب  و 

«. ْمُِکتاَجَرَد ِیف  اَهِعَفْرَأ  : » تسا هدمآ  واو  نودب  اه  هخسن  زا  یخرب  رد  - 1
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؛ ْمُکِکِیلَم َْدنِع  اَهاَکْزَأ  َو  . 3

؟ امش کلام  راگدرورپ و  دزن  لامعا )  ) نیرت هزیکاپ  و 

؛ ِمَهْرِّدلا َو  ِراَنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  ٍْریَخ  َو  . 4

؟ مهرد رانید و  زا  امش  يارب  رتهب  و 

؛ ْمُکُوُلتْقَی َو  ْمُهُوُلتْقَتَف  ْمُکَّوُدَع  اْوَْقلَت  ْنَأ  ْنِم  ْمَُکل  ٍْریَخ  َو  . 5

لاعتم دـنوادخ  هار  رد  داـهج  زا  رتهب  هک  یلمع  ینعی   ) دـیوش هتـشک  دیـشکب و  دـینک و  دروخرب  ناتنمـشد  اـب  هک  نیا  زا  امـش  يارب  رتهب  و 
؟) دشاب

: دنراد یم  زاربا  یََلب  ِنتفگ  اب  ار  نآ  دنرب و  یم  رس  هب  قایتشا  راظتنا و  ِجوا  رد  ْنابطاخم  هک  ماگنه  نیا  رد  و 

؛! یََلب اُولاَقَف :

! هلب دنتفگ : سپ 

هاتوک ینخـس  رد  دراد ، تمظع  َْملاع  همه ي  هزادـنا ي  هب  هک  یتقیقح  دوش و  یم  باریـس  نانآ  هنـشت ي  ِناج  تلاـسر ، یحو و  لـالز  زا 
: دبای یم  یّلجت 

 -: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاَقَف - 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  سپ 
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؛(1) ًارِیثَک َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُرْکِذ 

. ندومن ناوارف  ّْلجوّزع  دنوادخ  دای 

اه نآ  زا  یکی  هک  دننک  یم  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  ار  يرگید  نانخس  هلابند ، رد  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما 
: منک یم  رکذ  اج  نیا  رد  ار 

؛(2) هَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  َْریَخ  َیِطْعُأ  ْدَقَف  ًارِکاَذ  ًاناَِسل  َیِطْعُأ  ْنَم  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق 

. تسا هدش  هداد  ترخآ  ایند و  ریخ  انامه  هدش ، اطع  رکاذ  ینابز  هک  سکره  هب  دومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر 

رادشه رّکذت و  کی 

 - قداص ماما  تیاور  نیا  هب  دـنا  هتـشاگن  ار  یبلاطم  ْلئاسم  هنوگ  نیا  رد  هک  فالخ  لها  ضعب  هک  تسا  نآ  ْتربع  هیام ي  ياـه  هتکن  زا 
رد دنا . هدومن  غیرد  مالسلا -  هیلع  ترضح -  كرابم  مان  هب  نتسج  كّربت  زا  اّما  دنا  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  هدومن و  دروخرب  مالسلا -  هیلع 

: تسا هدمآ  نینچ  یلاّزغ  زا   (3) تانّیبلا عماول  باتک 

یلع ضرفی  مل  هللا  ّنإ  نیّققحملا : ضعب  لاق 

ص499. نامه ، - 1
. نامه - 2

ص51. تانّیبلا ، عماول  - 3
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یهتنی ًامولعم  ًادح  هل  لعجی  مل  ّهناف  رکذلا  الا  لاوحالا  رئاس  یف  اهلها  رّذع  هیلا و  یهتنت  ًامولعم  ًاّدـح  هل  هللا  لعج  الا  هضیرف  هدابع  نم  دـحا 
. هیلا

نادب هک  ار  يّدح  نآ  يارب  هک  نآ  رگم  هدرکن  بجاو  ار  يا  هضیرف  شناگدنب  زا  کی  چیه  رب  دنوادخ  انامه  دنا : هتفگ  نیقّقحم  زا  ضعب 
هدودحم نآ  يارب  انامه  هک  رکذ  رگم  تسا  هتـشاد  روذعم  لاوحا  ریاس  رد  ار  هضیرف  نآ  هب  نیفّظوم  تسا و  هداد  رارق  دبای  یم  نایاپ  ّدـح 

. تسا هدادن  رارق  دوش  متخ  نادب  هک  یمولعم  ي 

 - مالـسلا هیلع  قداص -  ماما  ثیدـح  زا  هتفرگ  ماو  قوف ، ترابع  هکلب  بلطم  هک  تسا  حـضاو  رایـسب  دـینک  یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
. تسا هدادن  مالسلا -  هیلع  ماما -  مان  هب  حیرصت  هزاجا ي  نانآ  ياه  تلصخ  اّما  تسا 

هرابرد ي اهیلع -  هللا  مالـس  يربک -  بنیز  و  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  لوقنم  هتکن ي  هک  تساه  تلـصخ  هنوگ  نیمه  هجیتن ي  و 
یم هدروآ  نآ  هدنیوگ ي  هب  دانـسا  ِنودب  دنـشاب ، یم  ُهَدِـمَح » ْنَِمل  ُهللا  َعِمَـس   » ِناگدـنیوگ مامت  ياعد  ِدروم  هک  دـنوادخ  ناگدـننکدمح 

ای  (2) یخلب قیقش  هب  مالسلا -  هیلع  ترضح -  ِنخس  ای  ، (1) دوش

ََکل اَعَد  اَّلِإ  یِّلَُصی  ٌدَحَأ  یَْقبَی  َال  ُهَّنِإَف  َهَّللا  ِدَمْحأ  : » تسا هدمآ  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ص503  ج 2 ، یفاک ، فیرش  باتک  رد  - 1
ْنَِمل ُهَّللا  َعِمَـس  ِنتفگ : اب  وت  يارب  دـنک  یم  اـعد  هک  نیا  رگم  تسین  يرازگزاـمن  چـیه  تروص ، نیا  رد  هک  نک  دـمح  ار  دـنوادخ  ُلوُقَی :

: ُلوُقَت ٍِّیلَع  ُْتِنب  ُبَنیَز  َْتناک  : » تسا هدـمآ  ص62  ءاسنلا ، تاغالب  رد  و  دنک ؛» شیاتس  ار  وا  هک  ار  یـسک  نخـس  دریذپب  دنوادخ  ُهَدِمَح ؛
هللا مالس  يربک -  بنیز  ترـضح  ُهَدِمَح ؛...» ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَـس  : » ْمِِهلوَق َیلإ  ْعَمْـسَت  َْمل  أ  ُهْدَمْحَْیلَف ، ِهللا  َیلإ  ُهَءاعَفُـش  ُْقلَخلا  َنوُکَی  ْنأ  َدارأ  ْنَم 
يا هدادن  ارف  شوگ  ایآ  ار ؛ دنوادخ  دنک  دمح  سپ  دنشاب  دنوادخ  دزن  رد  وا  ناعیفـش  قئالخ ، هک  دهاوخ  یم  سکره  دومرف : یم  اهیلع - 

«. ُهَدِمَح ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  : » هک ناشیا  هتفگ ي  هب 
ص26. ّفلؤم ،) زا   ) ینامسآ دورس  رکُش ، باتک  ر.ك . - 2
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رد زج  هب  لامتحا  ناونع  هب  مک  تسد  دوش و  یم  هداد  تبسن  نارگید  هب  و ...  مالسلا -  هیلع  مظاک -  ماما  تکرب  هب   (1) یفاح رشب  هبوت ي 
یمن هدروآ  دنتسه  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  ملع  ناثراو  نآرق و  ِلدِع  هک  تیب : لها  هّمئا ي  زا  یمان  ییانثتـسا ، دراوم 

: هک یلاح  رد  دوش ،

؛(2) مُکَءاَمْسَأ یَلْحَأ  اَمَف 

. تسا نیریش  هچ  امش  ياه  مان 

هب يداقتعا  هک  مییارایب  یناسک  نخس  ِینشاچ  اب  ار  نیموصعم : هّقح ي  فراعم  مینک  شالت  یمِزُلم  چیه  نودب  ام  هک  تسا  تسرد  ایآ  و 

ص91. ّفلؤم ،) زا   ) یهلا رترب  نامرف  ود  باتک  ر.ك . - 1
:(. همئألا عیمجل  هعماج  هرایز  ، ) ص616 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2
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مارتحا هب  نانآ  نانمشد  زا  ربارب  اه  هد  هکلب  دنا  هدرواین  تیب : لها  ناماما  زا  یمان  دودعم ، دراوم  رد  زج  هتـشادن و  نانآ  تمـصع  تماما و 
. دنا هدرک  لیلجت  هدرب و  مان 

نسح اب  تسا  هدش  دراو  يداو  نیا  رد  هک  سکره  هب  ّقح  ترضح  يانسح  يامسا  تافص و  راگدرورپ و  هب  ّبح  رطاخ  هب  ناگرزب  ضعب 
زا تسا  نکمم  یهلا  قیاقح  یبوبر و  فراعم  رد  یّتح  ابیز  بلاطم  هک  دننک  یمن  هّجوت  یلو  دننک ، یم  لیلجت  میرکت و  دنرگن و  یم  ّنظ 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  درب ؛ یمن  ّمات  هرهب ي  دوخ  هک  دوش  رداص  یسک 

؛(1) ًالَابَو َو  ِْهیَلَع  ًهَّجُح  ُُهتَمْکِح  ُنوُکَت  ًاِرفاَک  َناَک  ْنِإ  َو  َهَمْکِحلا  ُُهتْمَّلَع  ُهَناَِسل  َظِفَح  َو  ُُهنَْطب  َعاَج  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّنِإ 

وا رب  شیئاناد  تمکح و  دشاب  رفاک  رگا  نکیلو  منک ، یم  میلعت  وا  هب  ار  تمکح  دومن  ظفح  ار  دوخ  نابز  دیشک و  یگنسرگ  هدنب  هاگره 
. دوب دهاوخ  لابو  رزِو و  تّجح و 

تسا هدش  حیرصت  يدّدعتم  تایاور  رد  و 

. تسا دّدعتم  ْتایاور  نومضم ، نیا  هب  ص219 ؛ ج 16 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - 1
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هب هدنهد ي  تداهش  هدنیوگ و  يارب  دشابن  تسا  نیموصعم : هّمئا ي  تیالو  هک  نآ ، طرـش  هارمه  رگا  هللا  ّالا  هلإ  هبّیط ي ال  هملک ي  یّتح 
میهاوخ بلطم  نیا  هب  راصتخا  هب  دعب  شخب  رد  دش . دهاوخن  ّبترتم  نآ  رب  نیرفآ  تداعـس  شخب و  تاجن  رثا  دوب و  دهاوخن  رادیاپ  نآ ،

. تخادرپ
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: تیب لها  تیالو  هب  رکذ  يراذگرثا  يرادیاپ و  ِندوب  هتسباو 

تداهـش داقتعا و  ِهارمه  یلو  دروآ  نابز  رب  ار  هللا  ّالا  هلإ  هبّیط ي ال  هملک ي  دنک و  دنوادخ  ّتینادـحو  هب  رارقا  یـسک  رگا  هک  روط  نامه 
رگا دوش ، یمن  جراخ  ْرفک  هریاد ي  زا  درب و  یمن  دیحوت  زا  لماک  هرهب ي  دشابن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا -  ربمایپ  تلاسر  هب 
مرکا لوسر  يایصوا  تیالو  هب  فرتعم  یلو  دنک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  ربمایپ  تلاسر  هب  فارتعا  دیحوت و  هب  رارقا  یسک 

. دـش دـهاوخن  قّقحم  وا  يارب  راکذا  راـثآ  ماـمت  درب و  یمن  دوخ  مالـسا  زا  لـماک  هرهب ي  مه  وا  دـشابن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  - 
جوا هب  هداد و  ییاـهر  رگید  يارـس  تواقـش  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هللا  اـّلا  هلإ  ـال  دـننام  يرترب  ِرکذ  ِرثا  رمث و  نـیرت  مـهم  نیرتـالاب و 

هدمآ دّدعتم  تایاور  رد  دناسرب ؛ تداعس 
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: تسا هدش  دراو  دوب و  دهاوخ  تشهب  وا  هاگیاج  دیوگب ، هللا  ّالا  هلإ  هک ال  یسک  تسا 

؛» ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ْمُکاَتْوَم اُونَِّقل 

؛ دینک نیقلت  نارضتحم  هب  ار  هَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » هملک

؛(1) َهَّنَْجلا َلَخَد  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِهِماَلَک ُرِخآ  َناَک  ْنَم  َّنِإَف 

. دش دهاوخ  تشهب  ِیهار  دشاب  هَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » وا نخس  نیرخآ  هک  یسک  اریز 

ص131. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
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نیا زا  ار  ام  گرم ، تارَکَس  اه و  یتخس  هک  دش  ضرع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  تمدخ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و 
: تفگ دش و  لزان  مالسلا -  هیلع  لیئربج -  هلصافالب  هک  دراد ، یم  زاب  لاح  نآ  رد  تداهش 

؛(1) لاَق اَمَک  َْوأ  ِتْوَْمِلل  ًهَّدُع  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِهَّحِّصلا ِیف  َنْآلا  اُولوُقَی  یَّتَح  ْمَُهل : ُْلق  ُدَّمَُحم ! اَی 

. تفگ نیا  لثم  یمالک  ای  تسا ؛ گرم  يارب  هشوت  هک  هللا » الا  هلا  ال   » دنیوگب یتسردنت  لاح  رد  نآلا  نیمه  ات  وگب : نانآ  هب  دّمحم ! يا 

: تفگ نینچ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هب  باطخ  مالسلا -  هیلع  لیئربج -  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و 

؛ َنُوثَْعُبی َنیِح  ْمُهاَرَت  َْول  ُدَّمَُحم ! اَی 

، زیخاتسر رد  ندش  هتخیگنارب  ماگنه  هک  يدید  یم  رگا  دّمحم ! يا 

؛» ُرَبْکَأ ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » يِداَُنی ُهُهْجَو  ٌضَْیبُم  اَذَه 

«، ربکا هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلإ  ال  : » دهد رد  ادن  دیپس  يور  اب  یکی 

؛(2) ْهاَرُوُبث اَی  ْهاَْلیَو  اَی  يِداَُنی  ُهُهْجَو  ٌّدَوْسُم  اَذَه  َو 

. یهابت زا  ياو  ياو ! يا  دروآرب : دایرف  هایس  يور  اب  يرگید  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  هنوگچ  يرْدُخ  دیعس  وبا  ْفورعم  ِیباحص  دینیبب  هللا  ّالا  هلا  ِلوق ال  يارب  تمظع  همه  نیا  اب  نونکا  و 
: دیوگ یم  وا  دنک ؛ یم  لقن  ملس - 

: َلاَق ْذِإ  8 ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ْمِهِیف  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٌرَفَن  ُهَْدنِع  َو  ًاِسلاَج  ٍمْوَی  َتاَذ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َناَک 

رد زین  8 بلاط یبا  نب  ّیلع  هک  ناشیا  نارای  زا  دنچ  ینت  دندوب و  هتسشن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  يزور 

. تسا هدمآ  ِْتقَْولا » َِکلَِذل  ًهَّدُع  «، » ِتْوَْمِلل ًهَّدُع   » ياج هب  يدنوار ;ص250 ، بانج  تاوعد  باتک  رد  ص241 ؛ ج 78 ، راونألاراحب ، - 1
ص2. لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 2

: تیب لها  تیالو  هب  رکذ  يراذگرثا  يرادیاپ و  ِندوب  www.Ghaemiyeh.comهتسباو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  ماگنه  نآ  رد  دندوب . هدمآ  درگ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  رـضحم  رد  دوب  نانآ  نایم 
: دومرف

؛ َهَّنَْجلا َلَخَد  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » َلاَق ْنَم 

. دیآ رد  تشهب  هب  دیوگ  هَّللا » ّالا  هلإ  ال   » هک ره 

؛» ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » ُلوُقَن ُنْحَنَف  ِِهباَحْصَأ : ْنِم  ِناَلُجَر  َلاَقَف 

. مییوگ یم  هَّللا » ّالا  هلإ  ال   » ام انامه  دنتفگ : ناشیا  نارای  زا  نت  ود 

 -: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَقَف 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ 

(1) ؛...  مُهَقاَثیِم اَنُّبَر  َذَخَأ  َنیِذَّلا  ِِهتَعیِش  ْنِم  َو  اَذَه  ْنِم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَداَهَش  ُلَبُْقت  اَمَّنِإ 

نامیپ نانآ  زا  ام  راـگدرورپ  هک  شناوریپ  زا  و  مالـسلا )-  هیلع  یلع -  ماـما  هب  هراـشا   ) صخـش نیا  زا  هَّللا » اـّلا  هلإ  ـال   » هک دـشابن  نیا  زج 
. دیآ هتفریذپ  هتفرگ ،

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  تیاور  رد  و 

َوُه َو  8 ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِهَیَالَِوب  َّرَقَأ  ْنَم  اَّلِإ  ِِفقْوَْملا  ِیف  ِداَبِْعلا  ِبُوُلق  ْنِم  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق َفِطُخ  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق 
ْنَم اَّلِإ  � یلاعت :)  ) ُُهلْوَق

ص7. نامه ، - 1
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(2) ؛» ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِلْوَِقب ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُهَف  ِِهتَیَالَو  ِلْهَأ  ْنِم   �(1) نمْحَّرلا َُهل  َنِذَأ 

یلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  هک  یناسک  زج  دوش  یم  هتفرگ  فقوم ، رد  ناگدـنب  ياه  لد  زا  هّللا » الا  هلا  ال   » نتفگ دوش ، تمایق  زور  نوچ 
لها زا  ینعی  دـهد » تزاجا  نامحر  يادـخ  هک  ار  نآ  رگم  : » لاعتم دـنوادخ  نخـس  ياـنعم  تسا  نیا  دنـشاب و  هدرک  رارقا  8 بلاط یبا  نب 

«. هّللا الا  هلا  ال  : » دنیوگب هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  اه  نآ  هب  هک  دنتسه  نانآ  سپ  8 ؛ بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو 

: دندومرف تسا  تاور  ِياهقف  زا  هک  ِبلغَت  نب  نابَا  هب  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و 

؛ هَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  ًاِصلُْخم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  َدِهَش  ْنَم  َثیِدَْحلا : اَذَه  ِوْراَف  َهَفوُْکلا  َْتمِدَق  اَذِإ  ُنَابَأ ! اَی 

هللا رگم  تسین  يدوبعم  چیه  هک  نیا  هب  دهد  تداهش  هناصلاخ  سکره  نک : تیاور  ار  ثیدح  نیا  يدیسر  هفوک  هب  هک  یماگنه  نابا ! يا 
. ددرگ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  هللا ) الا  هلا  (ال 

: دنیآ یم  نم  دزن  ینوگانوگ  ياه  ناسنا  مدرک : ضرع  مالسلا -  هیلع  ترضح -  تمدخ  دیوگ  یم  نابا 

هیآ ي38. أبن ، هروس ي  - 1
ص206. ج 7 ، راونألاراحب ، - 2
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؟ ثیِدَْحلا اَذَه  ْمَُهل  يِوْرَأَف  َأ 

؟ منک تیاور  نانآ  يارب  ار  ثیدح  نیا  ایآ 

یَلَع َناَک  ْنَم  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُبَلُْـستَف َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ُهَّللا  َعَمَج  َو  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ُهَّنِإ  ُناـَبَأ ! اَـی  ْمَعَن  مالـسلا :-  هیلع  َلاَـق - 
؛(1) ِْرمَْألا اَذَه 

سپ دنک ، یم  عمج  ار  نیرخآ  نیلّوا و  دنوادخ ، دـسر و  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  انامه  نابا ! يا  هلب  دومرف : مالـسلا -  هیلع  ماما - 
. دشاب هّمئا ): تیالو   ) رما نیا  رب  هک  یسک  رگم  دوش  یم  هتفرگ  ناشیا  زا  هللا » ّالا  هلا  «ال 

راید نآ  رد  ثیدـح  لها  ناگرزب  تساوخرد  هب  روباشین  زا  جورخ  ماگنه  ءانثلا  هّیّحتلا و  فالآ  هیلع  اـضر  ماـما  هک  يا  یـسدق  ثیدـح  و 
دنک یم  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  دوخ : موصعم  ناردپ  زا  مالسلا -  هیلع  ترضح -  تسا . فورعم  دندومرف  لقن 

: دومرف هک 

: ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ُْتعِمَس  ُلوُقَی : مالسلا -  هیلع  َلِیئَْربَج -  ُْتعِمَس 

: دومرف یم  ّلجوّزع  دنوادخ  مدینش  تفگ : یم  هک  مالسلا -  هیلع  لیئربج -  زا  مدینش 

ِینْصِح َلَخَد  ْنَمَف  ِینْصِح  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

ص520. ج 2 ، یفاک ، - 1
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؛ ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ 

. تسا ناما  رد  مباذع  زا  دوش  دراو  نم  ِژد  رد  سکره  سپ  تسا  نم  هعلق ي  ژد و  هللا » ّالا  هلا  «ال 

: دنداد ادن  یگنرد  زا  دعب  مالسلا -  هیلع  ترضح -  سپس 

؛(1) اَهِطوُرُش ْنِم  اَنَأ  َو  اَهِطوُرُِشب 

. متسه نآ  طورش  زا  نم  نآ و  طورش  اب 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  و  دشاب . یم  هللا  ّالا  هلإ  هبّیط ي ال  هملک ي  يراذگرثا  اقب و  ِطرش  تیالو ، ینعی 

؛(2) ُُهلَمَع ُْهنِم  ْلَبُْقی  َْمل  َو  ُُهتَفِْرعَم  ُهْعَْفنَت  َْمل  اَْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ُُهلَمَع  ُْهنِم  َِلُبق  َو  ُُهتَفِْرعَم  ُْهتَعَفَن  اَنَفَرَع  ْنَمَف 

هک یملع  عالطا و  دسانـشن  ار  ام  سکره  و  دوش ، یم  لوبق  شلمع  تسا و  دـنمدوس  شیارب  وا  ییاسانـش  تفرعم و  دسانـشب  ار  اـم  هک  ره 
. دوش یمن  لوبق  شلمع  دوب و  دهاوخن  دنمدوس  شیارب  دراد 

: تسا هدمآ  هدش ، تیاور  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  حیحص  دنس  اب  هک  يا  هعماج  ترایز  رد  و 

؛ َهَّللا َفَرَع  ْدَقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَم  َو 

ص235. قودصلل ،) یلامألا ( - 1
ص158. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2
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. تسا هتخانش  ار  لاعتم  دنوادخ  انامه  دسانشب  ار  تیب ): لها   ) ناشیا سکره 

؛ َهَّللا َلِهَج  ْدَقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَم  َو 

. تسا هتخانشن  ار  لاعتم  دنوادخ  انامه  دشاب ، هتشادن  تفرعم  یهاگآ و  ناشیا  هب  تبسن  سکره  و 

؛ ِهَّللِاب َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو 

. تسا هدش  هدنهانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  انامه  دوش  هدنهانپ  ناشیا  هب  سکره  و 

؛(1) هَّللا َنِم  یَّلَخَت  ْدَقَف  ْمُْهنِم  یَّلَخَت  ْنَم  َو 

(2). دشاب یم  یهت  لاعتم  دنوادخ  زا  انامه  دشاب  یهت  ناشیا  زا  سکره  و 

نانآ هک  تسا  نیا  رد  بلطم  هتکن ي  تسا . هتخانش  ار  دنوادخ  دسانشب  ار  هّمئا : هک  یسک  دنک  یم  نایب  هک  دییامرف  ّتقد  تارابع  نیا  رد 
ار دنوادخ  دسانشن  ار  ناماما : هک  یسک  هک  نانچ  تخانـشن ، ار  ادخ  اّما  تخانـش  ار  ادخ  تّجح  ناوت  یمن  دنتـسه و  دنوادخ  ياه  تّجح 

ییاه تّجح  ياراد  یعقاو ، يادخ  نوچ  هتخانشن ؛

ص579. ج 4 ، یفاک ، - 1
ِرـشابم ِلقان  هک  نآ  رباـنب  نآ  دنـس  دـنا و  هدرک  لـقن  ناراوگرزب  نیا  ریغ  4 و  یـسوط خیـش  قودـص و  ینیلک و  بانج  ار  تراـیز  نیا  - 2

. تسا حیحص  دشاب ، یم  یطساو  ناّسح  نب  یلع  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  ثیدح 
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نیا ریظن  و  تسا . هتخانشن  ار  یقیقح  يادخ  دسانشن  ار  ناماما : هک  یـسک  سپ  دشاب ، یم  نانآ  هب  ایند  نید و  ماِوق  هک  تسا  نیمز  يور  رب 
نودـب ناسنا  دـنک  یم  تلـالد  دراد و  دوجو   (1) ربتعم حیحـص و  تایاور  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دـشاب  یم  رگید  تاـیاور  اـه  هد  تاـیاور ،

. دشاب یمن  ینزو  ياراد  لاعتم  دنوادخ  دزن  تسا و  هرهب  دقاف  تیالو ،

زا باب 27  رد  كردتـسم ; بحاص  و  هدروآ ، تاداـبع  تامّدـقم  باوبا  زا  باب 29  رد  لئاسو ; بحاـص  ار  تاـیاور  نیا  زا  يدادـعت  - 1
. تسا هدوزفا  اه  نآ  رب  ار  يرگید  تایاور  تادابع ، تامّدقم  باوبا 
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ادخ دای  بتارم 

هراشا

:(1) تسا هبترم  هس  ياراد  رکذ  یّلک ، هاگن  کی  رد 

ْلّوا نیا  هک  دراد ، دوجو  نآ  يانعم  هب  یحطـس  طیـسب و  یهّجوت  دوش و  یم  يراج  نابز  رب  ادخ  مان  هک  تسا  نآ  رکذ ، زا  يا  هبترم  فلا .
؛ تسین رکذ  ًالـصا  نیا  دشابن  انعم  هب  یهّجوت  چیه  دشاب و  نابز  هقلقل ي  طقف  ادـخ  دای  مان و  مینک  ضرف  رگا  هنرگو  تسا ؛ رکذ  هبترم ي 

ادص هدننک ي  شخپ  هاگتـسد  کی  هلزنم ي  هب  ناسنا  يرکذ  نینچ  اب  طقف  دنک و  یمن  ادـیپ  انعم  ْهّجوت  نودـب  دای  و  دای ، ینعی  رکذ  نوچ 
لومـشم زین  رکذ  زا  لّوا  هبترم ي  لاحره  هب  تسا . هاگتـسد  زا  ادص  شخپ  دودح  نامه  رد  دشاب  ّبترتم  نآ  رب  يرثا  رگا  هک  دوب  دهاوخ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  یتقو  دهد ؛ یم  نابز  هب  رکذ  هب  روتسد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  قالطا 

. دشاب بتارم  ياراد  دناوت  یم  دوخ  هبون ي  هب  بتارم  نیا  زا  کی  ره  - 1
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�؛(1) کِّبَر َمْسا  ِرُکْذا  َو  �

. نک دای  ار  تیادخ  مان 

نآ زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  تسا و  هدش  عضو  يزیچ  زا  ریبعت  يارب  هک  يا  هژاو  ینعی  لصا  رد  مسا  اریز  روآ ؛ نابز  هب  ار  ادخ  مان  ینعی 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  نینچ  مه  دوش . یم  قالطا  زین  مالک  ریغ  رب  یتارابتعا  هب  دنچره  دوش ؛ یم  هدافتسا 

؛(2) رْکِّذلِاب ْمُکَتَنِْسلَأ  َو  ِهَعاَّطلِاب  ْمُکَسُْفنَأ  اُولِغْشَأ 

. دیزاس لوغشم  ادخ  رکذ  هب  ار  ناتنابز  و  يرادرب ، نامرف  هب  ار  شیوخ  سفن 

: میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد  و 

؛(3) ًاجَِهل َكِرْکِِذب  ِیناِسل  ْلَعْجا  َو 

. هد رارق  قایتشا  رپ  ترکذ  هب  ار  منابز  اراگدرورپ ) )

: میناوخ یم  رگید  ياعد  رد  و 

؛(4) ِیناِسل یلَع  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َكَرْکِذ  َو  ِلَعْجا ...  َو 

. هد رارق  منابز  رب  زور  هنابش  رد  ار  تدای  و 

هیآ ي25. ناسنا ، هروس ي  هیآ ي8 و  لّمزم ، هروس ي  - 1

ح3472. ص183 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
ص337. ج 3 ، هثیدحلا ،) ط   ) هنسحلا لامعألاب  لابقإلا  - 3

ص101. ج 1 ، نامه ، - 4
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تیاور رد  زاب  و  دـشاب . تسا  هدـمآ  تاراـبع  نیا  رد  هچ  نآ  زا  یقادـصم  دـناوت  یم  تسا و  دـنوادخ  داـی  زین  رکذ  لّوا  هبترم ي  نیا  سپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسیع  ترضح  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  تسا  هدمآ 

؛(1) ِکناَِسِلب يِرْکِذ  ِیْحَأ 

. رادب هدنز  تنابز  اب  ارم  دای 

رب یعون  هب  دونـشب و  ار  وا  رکذ  يرگید  دوش  بجوم  دوخ  رکذ  هطـساو ي  هب  یـسک  طقف  رگا  یّتح  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  تیاور  نیا  زا 
مالسلا هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زا  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب  هژیو  هب  تسا ؛ بولطم  يرکذ  نینچ  زاب  دشاب ، قداص  ادخ  مان  نتشاد  هدنز  وا  لمع 

: تسا هدش  لقن  - 

؛(2) ٌرِکاَذ ِهَّللا  ِرْکِذ  ُعِماَس 

. تسا هدنیوگ  ْرکذ  دنوادخ ، رکذ  هدنونش ي 

رکاذ هشیدـنا ي  رد  میهافم  دـنک و  یم  رارکت  ار  اه  نآ  راکذا ، يانعم  هب  یفاک  ِهّجوت  اب  ناسنا  هک  تسا  يا  هبترم  رکذ ، مود  هبترم ي  ب .
ظفل اب  وا  رکذ  رگا  ًالثم  دبای ؛ یم  رارقتسا  ْبسانم  وحن  هب 

ص132. ج 8 ، یفاک ، - 1
ح3622. ص188 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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لثم و هک  دـنک  یم  هّیلامک  ِتافـص  عیمج  ِعمجتـسم  ِدـحا  ِدـحاو  ِتاذ  رب  تلالد  كرابم ، مسا  نیا  هک  دـنک  یم  هّجوت  تسا  هللا  هلالج ي 
. درادن يدننام 

نآ یناعم  دشاب و  هتشاد  رکذ  هب  لابقا  شبلق  يافرژ  زا  شدوجو و  مامت  ْنهذ  نابز و  رب  هوالع  رکاذ ، هک  تسا  نآ  رکذ ، موس  هبترم ي  ج .
ماـمت دوش و  یم  شقوشعم  ماـن  ریخـست  شدوجو  همه ي  هک  یقـشاع  نوچمه  دـشاب ؛ هتفریذـپ  شدوـجو  ماـمت  اـب  دـنک  یم  رارکت  ار  هچ 

. تسا بوبحم  لامج  رد  قرغتسم  وا  ّساوح 

مناور ِسنوم  وت  دای  يا 

منابز رب  تسین  وت  مان  زُج 

. دنک یم  قّقحم  قیمع ، هدرتسگ و  ار  رکذ  راظتنا  ِدروم  راثآ  هک  تسا  رکذ  زا  هبترم  نیا 

یخساپ شسرپ و 

هب لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  لاعتم  دـنوادخ  ِرکذ  هب  لابقا  دوجو ، مامت  اب  درف  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  یـشسرپ  ًـالومعم  اـج  نیا  رد 
ار یگدـنز  روما  لیطعت  مالـسا  میناد  یم  هک  نآ  اب  تسین ، ناسنا  هرمزور ي  روما  لیطعت  یلابقا  نینچ  ایآ  دزادرپب و  زین  دوخ  ییاـیند  روما 

؟ دناد یم  باوصان 
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هک دسر  یم  يا  هلحرم  هب  دوخ  ناج  بلق و  رد  ادخ  دای  هب  ندیـشخب  قمع  ادخ و  رکذ  رب  موادت  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نیا  خساپ 
دـنک و یم  هک  يا  هشیدـنا  تسادـخ و  داـی  نیع  نیا  هک  دـنیب ، یم  ادـخ  ِتـیآ  دونـش و ،...  یم  هـک  ار  هـچره  دـنیب و  یم  هـک  ار  هـچ  نآ 

ریظن تسادـخ ؛ دای  دوخ  نیا  تسا  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  لابند  هب  نوچ  دـهد ؛ یم  ماجنا  هک  ار  یلمع  دریگ و  یم  هک  یمیمـصت 
يارب ییاذغ  ای  دهد  یم  وا  تسد  ار  یبآ  فرظ  رگا  ًالثم  تسوا ؛ قوشعم  هک  نآ  رطاخ  هب  دزادرپ  یم  دوخ  قوشعم  تمدخ  هب  هک  یـسک 

اب لاعفا  لاوحا و  نیا  همه ي  رد  قشاع  دوش و  یم  ماجنا  وا  هب  قشع  هاگدید  زا  همه  دنک  یم  تعاطا  وا  زا  يروتـسد  ای  دنک  یم  مهارف  وا 
يارب ار  اذغ  مهد ، یم  مبوبحم  تسد  هب  ار  بآ  دیوگ : یم  بل  ریز  رد  دشیدنا و  یمن  قوشعم  هب  زج  دـهد  یم  ماجنا  لومعم  راک  هک  نآ 

وا هک  دراد  تسود  شقوشعم  دـنیب  یم  نوچ  دروخ ، یم  یبآ  اذـغ و  ْدوـخ  رگا  یّتـح  منک ؛ یم  تعاـطا  ار  وا  ناـمرف  منک و  یم  مهارف  وا 
. دنک نینچ 

تاذ هب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  لابقا  اب  یفانت  زامن ، رد  لئاس  هب  يرتشگنا  ياطعا  هک  تساج  نیا  زا 
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دونش و یم  ییادخ  شوگ  اب  ترـضح  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  تاکز ، تالـص و  دشاب و  یم  تدابع  رد  تدابع  نوچ  درادن ؛ ّقح  ِییایربک 
. دنک یم  ناسحا  ییادخ  تسد  اب 

مریمض هب  دیآ  رد  هک  مهاوخن  دای  نآ  زج  هب 

مناسل هب  دیآ  رب  هک  دیاشن  مان  نآ  زج  هب 
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رکذ بتارم  رد  مزالت 

هراشا

ینابز رکذ  زا  یّتح  ناوت  یمن  تسا و  رارقرب  اه  نآ  همه ي  نیب  يدـضاعت  تسا و  مزال  همه  دـش ، نایب  رکذ  يارب  هک  يا  هناگ  هس  بتارم 
يراجم دـنمزاین  زین  یحور  رّکذـت  یبلق و  يروآدای  رد  ناسنا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ندـب  حور و  نیب  ِدـیدش  قیمع و  دـنویپ  دوب . زاـین  یب 

: دیامرف یم  رون  هفیرش ي  هیآ ي  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  تساجرباپ ؛ مه  طیارش  نیرتالاب  رد  زاین  نیا  تسا و  یّسح 

�؛(1) هُمْسا اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  هللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  �

. دوش دای  اه  نآ  رد  وا  مان  دنبای و  تعفر  اه  نآ  ات  هداد  نذا  ْدنوادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  رد  یهلا ) رون  نیا  )

هیآ ي36. رون ، هروس ي  - 1
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دنوادخ و كرابم  يامسا  هب  ظّفلت  ینعی  ندرب  ادخ  مان  دوش ؛ یم  رکذ  دنوادخ  مان  تویب  نیا  رد  دیامرف  یم  حدم  ماقم  رد  لاعتم  دنوادخ 
و ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هناخ ي  تسا و  ءایـصوا  ءایبنا و  تویب  هیآ ، نیا  يالعا  قادصم  میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. تساه نآ  نیرترب  8 همطاف یلع و 

ار نآرق  هک  یناسک  يارب  یّتح  میرک  نآرق  هب  ِهاگن  تایاور ، رد  هک  تسا  نآ  یّـسح  ياهرازبا  هب  ناسنا  یحور  ياقترا  زاین  ياه  هناشن  زا 
نم مدرک  ضرع  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تمدخ  دـیوگ  یم  هک  هدـش  لقن  راّمع  نب  قاحـسا  زا  تسا . هدـش  هیـصوت  دـنراد  ظفح  زا 

: دندومرف مالسلا -  هیلع  ترضح -  منک ؟ هاگن  نآرق  رد  ای  مناوخب  ظفح  زا  تسا  رتهب  مراد ، ظفح  زا  ار  نآرق 

؛ لَْضفَأ َوُهَف  ِفَحْصُْملا  ِیف  ْرُْظنا  َو  ُْهأَْرقإ 

؛ تسا رتهب  نیا  هک  نک  رظن  نآرق  رد  ناوخب و 

: دندومرف هفاضا  سپس  و 

(1) ؛؟ هَداَبِع ِفَحْصُْملا  ِیف  َرَظَّنلا  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ 

؟ تسا تدابع  نآرق ، رد  هاگن  هک  یناد  یمن  ایآ 

ص614. ج 2 ، یفاک ، - 1
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دوش و یم  ّرثأتم  شوگ  مشچ و  ِيدورو  هاگرد  ود  زا  ناسنا  حور  هک  تسا  نآ  فحـصم ، رد  هاگن  اب  نآرق  ِندناوخ  ِيرترب  هتکن ي  ًارهاظ 
ْدوخ نآرق و  تئارق  هب  دندومرف  یم  رما  ار  نارگید  یهاگ  هک  تسا  هدش  لقن  راهطا : هّمئا ي  زا  دوب . دهاوخ  رت  قیمع  ْحور  ّرثأت  هجیتن ، رد 
هدش لقن  هماسا  یبا  زا  دراد ؛ ار  دوخ  هژیو ي  رثا  نارگید ، گنهآ  زا  ِیشان  ِّرثأت  هک  دشاب  تهج  نیدب  دیاش  زین  نیا  دندرک و  یم  عامتـسا 

: تسا

َو مالـسلا -  هیلع  َّقَرَف -  اَُهتْأَرَقَف  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَروُس  ُتْحَتَْتفاَف  َلاَـق : ْأَْرقا  َِیل : مالـسلا -  هیلع  َلاَـقَف -  مالـسلا ...-  هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَماَز 
(1) ؛...  ّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمَُکبُوُلق  اْوَعْرا  َهَماَسُأ ! َابَأ  اَی  مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  َُّمث  یََکب 

تئارق لوغشم  مدرک و  زاغآ  ار  نآرق  زا  يا  هروس  ناوخب ؛ نآرق  دومرف : نم  هب  مدوب ...  هارمه  هواجک ) رد   - ) مالسلا هیلع  قداص -  ماما  اب 
شرورپ دنوادخ  رکذ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  هماسا ! ابا  يا  دومرف : نیا  زا  دـعب  تسیرگ ، دـش و  بلقنم  مالـسلا -  هیلع  ماما -  سپ  مدـش . نآ 

. دیهد

: دندومرف مدوب ، مالسلا -  هیلع  ترضح -  تمدخ  يا  هعمج  بش  تسا  هدش  لقن  وا  زا  زاب  و 

ص167. ج 8 ، نامه ، - 1
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(1) ؛...  ٍنآُْرق ُهَْلَیل  اَهَّنِإَف  ْأَْرقإ  ُماَّحَش ! اَی  ِیل : مالسلا -  هیلع  َلاَق -  َُّمث  ُْتأَرَقَف  ْأَْرقإ  مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  َُّمث  ُْتأَرَقَف  ْأَْرقإ 

ناوخب نآرق  ماّحش ! يا  دندومرف : نم  هب  سپس  مدرک ، تئارق  سپ  ناوخب ؛ نآرق  دندومرف : هرابود  سپـس  مدرک ، تئارق  سپ  ناوخب ؛ نآرق 
. تسا نآرق  بش  هعمج ) بش   ) بش نیا  هک 

دراوم يا  هراپ  رد  مک  تسد  دوش  یم  هدز  سدح  هک  یّصاخ  دادعا  اب  هاگ  مه  نآ  هدش ، هداد  راکذا  ینابز  رارکت  هب  روتـسد  زین  اهاعد  رد 
ار رثا  نآ  رتمک ، دادـعت  هب  ای  یناـبز  رارکت  نودـب  هک  دـشاب  هتـشاد  رکاذ  ِحور  رب  يا  هژیو  رثا  دـناوت  یم  ناـبز  رب  رکذ  دادـعت  نیا  ناـیرج 
، هدش هداد  روتسد  ِرکذ  دادعت  زا  رتشیب  هدمآ  دوجو  هب  هک  يا  هنیمز  اب  طیارـش و  نآ  رد  رکاذ  ِدرف  ِطابترا  ِّتیفرظ  اسب  هچ  هک  نانچ  درادن ؛

رگید یتارثا  ای  دوش و  یمن  ّبترتم  نآ  رب  رظن  دروم  رثا  ًاساسا  ای  دنک ، زواجت  ّدح  نآ  زا  رکذ  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیعضو  تسین و 
طایتحا ناونع  هب  ًاصوصخ  روکذم  ددع  رب  نوزفا  ِرکذ  ایآ  هک  ّکش  تروص  رد  هّتبلا  تسا . رظن  دروم  رثا  زا  هناگیب  هک  دوش  یم  ّبترتم 

ص311. ج 86 ، راونألاراحب ، - 1
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یخرب رد  هک  نآ  هوـالع  ؛(1)  دوش یم  دـئاز  ِرما  ِندوب  ّرـضم  ِمدـع  هب  مکح  هن ، ای  دـنک  یم  داجیا  ْرظن  دروم  روتـسد  تعاطا  رد  یلـالتخا 
. دشاب یم  مه  بولطم  نآ  رب  نوزفا  سپ  تسا ، رظن  دروم  ِرکذ  ّلقادح  روکذم ، ددع  هک  هدش  حیرصت  ْدراوم 

ّتبحم هژیو  هب  دوخ  تانونکم  هک  هدش  هدـیرفآ  نینچ  نیا  ناسنا  اریز  دروآ ؛ دـهاوخ  ار  ینابز  رکذ  ْدوخ  لابند  هب  دـنوادخ ، ّتبحم  ًاساسا 
: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  دنک ؛ یم  زاربا  نابز ، اب  ار  دوخ  ینورد 

؛(2) هِهْجَو ِتاَحَفَص  َو  ِِهناَِسل  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَش  ٌدَحَأ  َرَمْضَأ  اَم 

. ددرگ یم  راکشآ  شراسخر  ِتاحفص  زا  شلّمأت و  یب  ِنانخس  زا  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  شنورد  رد  ار  يزیچ  یسک 

: تسا هدومرف  زین  و 

تئارب نایرج  فیلکت ، لصا  ثیح  زا  هچرگ  تساه ؛ نآ  رماوا  لاثتما  تهج  زا  تاّبحتـسم  رد  تئارب  نایرج  رد  راتخم  يانبم  رباـنب  نیا  - 1
هّتبلا درب . یمن  نیب  زا  ار  طایتحا  ناحجر  تئارب ، لصا  نایرج  دـشاب و  نانتما  نآ  نتـشادرب  ات  درادـن  یلِقث  ّبحتـسم ، اریز  درادـن ؛ عوضوم 

ناحجر رد  اذهل  و  دنک ، یم  نیمضت  ار  باوث  غََلب  ْنَم  ربتعم  رابخا  هچرگ  تسا ؛ يراج  لمع ، نالف  يارب  بابحتسا  ِلعج  مدع  ِباحـصتسا 
. درک يدیدرت  دیابن  یهلا  ِباوث  هب  ندیسر  تهج  هب  لمع 
.26 تمکح ص472 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  - 2
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؛(1) هِرْکِِذب َجَِهل  ًاْئیَش  َّبَحَأ  ْنَم 

. درک دهاوخ  دای  ار  نآ  هراومه  دراد  تسود  ار  يزیچ  هک  یسک 

یبلق دای  رکذ و  ِتقیقح 

تایاور رد  تهج  نیدـب  تسا ؛ ناسنا  ناج  رد  شباـنج  روضح  ّقح و  سدـقا  تاذ  ِیبلق  داـی  ناـمه  رکذ  تقیقح  اـه  نیا  همه ي  اـب  یلو 
: تسا هدمآ 

؛(2) ًارْکِذ ْمُُهتوُکُس  َناَکَف  اُوتَکَس  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ 

. تسا رکذ  ناشتوکس  هک  یلاح  رد  دنتسه  تکاس  یهلا ، يایلوا 

هب ار  وا  دراد و  یم  زاب  اه  یتشلپ  اه و  یتسپ  اه و  یگدولآ  زا  دـنک و  یم  ییادـخ  ار  ناسنا  هک  تسا  یلاـعت  يراـب  تاذ  ِیبلق  روضح  نیا 
: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد  دیامن ؛ یم  تیاده  رون  ملاع 

؛ ًارِیثَک ِهَّللا  ُرْکِذ  ِهِْقلَخ  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  اَم  ِّدَشَأ  ْنِم 

ح859. ص65 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
لها ْناشتوکـس  رد  دنـشاب و  یم  توکـس  لها  دـنوادخ ، يایلوا  : » درک اـنعم  زین  نینچ  نیا  ناوت  یم  ار  تیاور  ص237 ؛ ج 2 ، یفاـک ، - 2

. تسا هدمآ  نتم  رد  هک  تسا  نامه  رهاظ ، يانعم  یلو  دنرکذ ».
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. دشاب یم  دنوادخ  ِندرکدای  رایسب  تسا ، هدرک  بجاو  شتاقولخم  رب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیرت  دیدش  زا 

؛ ُْهنِم َناَک  ْنِإ  َو  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس   » ِینْعَأ َال  مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  َُّمث 

تسین ربکا » هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هَّللا و  ناحبس   » ِنتفگ دنوادخ ، رکذ  زا  نم  دوصقم  دومرف : نآ  زا  دعب  مالـسلا )-  هیلع  ماما -  )
؛ دنور یم  رامش  هب  رکذ  زا  مه  اه  نیا  هچ  رگا 

؛(1) اَهَکَرَت ًهَیِصْعَم  َناَک  ْنِإ  َو  اَِهب  َلِمَع  ًهَعاَط  َناَک  ْنِإَف  َمَّرَح  َو  َّلَحَأ  اَم  َْدنِع  ِهَّللا  َرْکِذ  ْنَِکل  َو 

نآ زا  تسا  تیـصعم  رگا  دـنک و  لمع  نآ  هب  تسا  تعاط  رگا  سپ  تسا ؛ یمارح  لـالح و  ره  دزن  لاـعتم  دـنوادخ  داـی  دوصقم )  ) هکلب
. درادرب تسد 

رامـش هب  رکذ  قیداصم  زا  ار  ینابز  رکذ  هک  نآ  دوجو  اب  تیاور  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دـینک ، یم  هظحالم  هک  روط  ناـمه 
. دناد یم  تعاط  رب  ِثعاب  تیصعم و  زا  ِعنام  يادخ  دای  نامه  ار  یقیقح  رکذ  اّما  دروآ ، یم 

ص80. نامه ، - 1
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ّصاخ دراوم  رد  نآ  هب  هیصوت  لاح و  ره  دروم و  ره  رد  ادخ  دای  ندوب  وکین 

هراشا

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

�؛(1) ًالِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلا  �

) دـنیوگ یم   ) دنـشیدنا یم  نیمز  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  دـننک و  یم  داـی  هـتفخ ، وـلهپ  هـب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  دـنوادخ  هـک  ناـنآ 
. يدیرفاین هدوهیب  ار  میظع ) هاگتسد   ) نیا اراگدرورپ !

هک ییادخ  دای  تسا ؛ هدوتـس   (2) دننک یم  ادخ  دای  هدیباوخ  هتـسشن و  هداتـسیا و  هک  ار  یناسک  ّلجوّزع  دـنوادخ  هفیرـش ، هیآ ي  نیا  رد 
رّکفت هارمه 

هیآ ي191. نارمع ، لآ  هروس ي  - 1
هداتـسیا ملاس  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ هدـش  قیبطت  فلتخم  تالاح  رد  ِزامن  رب  ثیدـح  هناگ ي  هس  تارقف  ربتعم ، تیاور  رد  هچرگ  - 2

تسا و قیداصم  زا  یکی  رب  قیبطت  باب  زا  یلو  دناوخ ، یم  زامن  هدیباوخ  تسا  رت  ناوتان  وا  زا  هک  یـسک  هتـسشن و  رامیب  دناوخ ، یم  زامن 
ًاماِیق َهللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  َّلَجَوَّزَع � ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  ْنَع  : » تسا نینچ  روکذم  تیاور  درادن ؛ هیآ  مومع  اب  تافانم 

ُنوُکَی يِذَّلا  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًاـِسلاَج  یِّلَُـصی  ُضیِرَْملا  ًادوـُُعق ، َو  ًاـِمئاَق  یِّلَُـصی  ُحـیِحَّصلا  مالـسلا :-  هیلع  َلاَـق -  ْمِِهبوـُنُج �  یلَع  َو  ًادوـُُعق  َو 
هداتـسیا و ار  دـنوادخ  هک  نانآ   » ّلجوّزع دـنوادخ  مالک  هرابرد ي  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  ًاـِسلاَج ؛ یِّلَُـصی  يِذَّلا  ِضیِرَْملا  َنِم  َفَعْـضَأ 

زامن هتسشن  ضیرم  ناسنا  هتسشن و  مه  دروآ و  یم  اج  هب  زامن  هداتسیا  مه  ملاس  ناسنا  دیامرف : یم  دننک » یم  دای  هتفخ ، ولهپ  هب  هتـسشن و 
ج 3، یفاک ، دنرت ». فیعض  دناوخ  یم  زامن  هتسشن  هک  یضیرم  زا  هک  دنتسه  یناسک  دنروآ  یم  اج  هب  زامن  ولهپ  رب  هک  نانآ  دناوخ و  یم 

ص411.
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بانج و  دـشاب . یمن  هدوهیب  چوپ و  َملاع ، راـگدرورپ  زا  میظع  ِشنیرفآ  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  مهف  نیمز و  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد 
: دندومرف وا  هب  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هک  دنک  یم  لقن  ملسم ; نب  دّمحم  زا  قودص ;

؛(1) ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  َرْکِذ  َّنَعَدَت  َال  ٍِملْسُم ! ُْنب  ُدَّمَُحم  اَی 

. نکم كرت  ار  دنوادخ  رکذ  یلاح  چیه  رد  زگره و  ملسم ! نب  دّمحم  يا 

: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

؛(2) ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ٌنَسَح  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َرْکِذ  َّنِإ 

ص 314. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص497. ج 2 ، یفاک ، - 2
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. دشاب یم  بوخ  هدیدنسپ و  لاح ، ره  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  رکذ  انامه 

یمن اور  دوخ  رب  دـنوادخ ، نذا  دوـبن  رگا  هیعدا  ریبـعت  هب  تسا . هتـشاد  اور  دوـخ  ناگدـنب  ّقـح  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هژیو  ِفـطل  نیا 
ِبَـسَح هب  هک  میربب  ییاهاج  رد  ار  ّقح  ترـضح  مان  هک  دـسر  هچ  مینک ، يراج  دوخ  ياـه  ناـبز  رب  ار  ّقح  ترـضح  سدـقا  ماـن  میتسناد 

لقن نینچ  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  یحیحص  تیاور  رد  ینیلک ; بانج  میناد ؛ یم  بدا  فالخ  ار  ندرب  مان  نینچ  دوخ ، ِیناسنا  ِكرد 
: دنک یم 

َكَرُکْذَأ ْنَأ  َکُّلِجُأ  َو  َكُّزِعُأ  ُِسلاَجَم  َّیَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإ  یَِهلِإ ! َلاَـقَف : ُهَّبَر  َلَأَـس  مالـسلا -  هیلع  یَـسُوم -  َّنَأ  ْرَّیَُغت  َْمل  ِیتَّلا  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ٌبُوتْکَم 
؛ اَهِیف

یم یسلاجم  رد  نم  ادنوادخ ! دیسرپ : لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلا -  هیلع  یـسوم -  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  هدشن ، فیرحت  هک  یتاروت  رد 
. میامن ترکذ  اج  نآ  رد  هک  مناد  یم  نآ  زا  رت  گرزب  رتزیزع و  ار  وت  هک  مور 

؛(1) ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ٌنَسَح  يِرْکِذ  َّنِإ  یَسُوم ! اَی  َلاَقَف :

ص 310. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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. تسوکین یلاح  ره  رد  نم  رکذ  یسوم ! يا  دومرف : لاعتم ) دنوادخ  )

بانج ِحیحـص  تیاور  رد  تسا ؛ هدـش  ادـخ  رکذ  هب  رما  ، (1) تـسا هورکم  ْلومعم  ِمّلکت  تاـیاور ، ضعب  ِبَسَح  هب  هک  ییاـهاج  رد  یّتح 
: تسا هدمآ  قودص ;

؛(2) َّلَجَوَّزَع َهَّللا  ِرُکْذاَف  ِءاَلَْخلا  یَلَع  َْتنَأ  َو  ِناَذَْألِاب  يِداَُنی  َيِداَنُْملا  َْتعِمَس  َْول  َو 

. وگب ار  ّلجوّزع  دنوادخ  رکذ  یشاب ، هاگزیربآ  رب  وت  دیوگ و  یم  ناذا  نّذؤم  هک  يدینش  رگا  سپ 

ناسنا یتقو  .(3) و  دراد ناحجر  ادخ  رکذ  حیحص ، تیاور  ِبَسَح  رب  زین  ضئاح  ُبنُج و  يارب 

یلـص ادخ -  لوسر  َغُْرفَی ؛ یَّتَح  ُهَمِّلَُکی  َو  ِِطئاَْغلا  یَلَع  َوُه  َو  ًادَحَأ  ُلُجَّرلا  َبیُِجی  ْنَأ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  یَهَن  - » 1
غارف زا  دعب  رگم  دیوگ  نخس  وا  اب  دهدب و  ار  یسک  باوج  ندرک  طئاغ  لاح  رد  صخش  هک  نیا  زا  دندومرف  یهن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

هاگزیربآ رب  هک  یماگنه  ٌهَجاَح ؛ َُهل  َضُْقت  َْمل  ِءاَلَْخلا  یَلَع  َمَّلَکَت  ْنَم  َّنِإَف  ِءاَلَْخلا  یَلَع  ْمَّلَکَتَت  اـَل  : » زین و  ص284 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  نآ ». زا 
ص283. نامه ، ددرگ ». یمن  هدروآرب  وا  زا  یتجاح  دنک  تبحص  لاح  نیا  رد  هک  یسک  اریز  وگم ؛ نخس  یتسه 

ص284. نامه ، - 2
َهَدْجَّسلا اَّلِإ  اَءاَش  اَم  ْمَعَن ! مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  ًاْئیَش ؟ ِنآْرُْقلا  َنِم  ِناَءَْرقَی  ْلَه  ُُبنُْجلا  َو  ُِضئاَْحلا  مالـسلا :)-  هیلع  ٍرَفعَج -  ِیبا   ) َُهل ُْتُلق  - » 3

یم ُبنُج  صخش  ضئاح و  صخش  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  تمدخ  دیوگ ) یم  يوار  ( ؛ ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  ِناَرُکْذَی  َو 
یم ار و  اهراد  هدجس  رگم  دنهاوخ  یم  هک  هچره  هلب ! دندومرف : مالـسلا -  هیلع  ماما -  دننک ؟ تئارق  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  دنناوت 

ص216. ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  دننک ». دای  ار  دنوادخ  یلاح  ره  رد  دنناوت 
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دوش و یم  رّکذتم  روما ، هب  تبـسن  ار  یهلا  یهن  رما و  دنیب و  یم  رظان  دوخ  لامعا  رب  ار  ادخ  هک  تسا  یعیبط  دشاب  ادخ  رکاذ  لاح  ره  رد 
. دیامن یم  اه  نآ  لاثتما  رد  یعس 

یناگدنز ِيداع  ياه  مایپ  یخرب  ندناسر  يارب  هک  دراد  نایرج  يدراوم  رد  مه  نآلا  دوب و  هدـش  موسرم  میدـق  زا  ناملـسم  ِمدرم  نایم  رد 
ًالثم تسا ؛ ریگارف  ناریا  ناناملـسم  نایم  رد  ًالماک  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنتـسج  یم  كّربت  نادـب  دـندرب و  یم  هرهب  ّلجوّزع  يادـخ  مان  زا 

دنک و یم  هدافتسا  هللا  ای  ظفل  زا  دنکب  نارگید  میرح  رد  دورو  نذا  بلط  ای  یناکم  رد  روضح  مالعا  دهاوخب  يا  هناگیب  ای  یمرحمان  یتقو 
يارب رگراک  هک  مدوب  دهاش  دایز  دراوم  رد  ییاّنب  ناداتسا  نارگراک و  نایم  رد  دنیامن . یم  هدافتـسا   (1) ظفاحادخ ترابع  زا  عادو  ماگنه 
يارب هک  ما  هدـید  ار  مدرم  زا  يا  هّدـع  یّتح  درک ؛ یم  يراج  نابز  رب  دـنلب  ار  هللا  كرابم  ظـفل  اـّنب  داتـسا  هب  تشخ  رجآ و  باـترپ  نـالعا 

ِتساوخرد

. تسا هدش  یظفاحادخ  ِمالس  هب  هیصوت  تایاور ، رد  هچرگ  - 1
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و دیهد ، تصرف  هحتاف  هروس ي  ندناوخ  رادقم  هب  ینعی  دمحلا ؛ کی  دنیوگ : یم  دینک  ربص  هظحل  دـنچ  دـنیوگب  هک  نآ  ياج  هب  گنرد 
. دشاب یم  یمالسا  رترب  تیبرت  زا  یشان  ًاتدمع  هک  اه  نیا  ریظن 

ّصاخ دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  دای 

هب دنوادخ  رکذ  دای و  تهج  یّصاخ  دراوم  ْتایاور  رد  میدرک ، رکذ  ْلاح  همه  رد  ادخ  دای  ناحجر  هب  تبـسن  هک  یّماع  روتـسد  رب  هوالع 
: دینک زاغآ  هللا  مسب  اب  ار  راک  دنک  یم  نایب  هک  یتایاور  هلمج ، زا  منک ؛ یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  هیصوت  هللا  مسب  هژیو 

(1) ؛» میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » ٍمیِظَع َْوأ  ٍریِغَص  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِحاَِتْتفا  َْدنِع  اُولوُقَف  مالسلا :-  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

«. میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دییوگب یگرزب  ای  کچوک  راک  ره  هب  زاغآ  رد  سپ  دیامرف : یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

: تسا مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  و 

؛(2) ٌْرعِش ُهَدَْعب  َناَک  ْنِإ  َو  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » ْعَدَت َال 

ص169. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص672. ج 2 ، یفاک ، - 2
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. دشاب يرعش  نآ  زا  سپ  هچرگ  راذگماو  ار  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

: دنک یم  لقن  بابللا  ّبل  باتک  رد  يدنوار ; بطق  و 

؛(1) ِهب َكَرُومُأ  ْحَْتفا  َو  ِهَّللا » ِمِْسب   » ِلْوَق ْنِم  ِْرثْکَأ  ْنَأ  َمَیْرَم 8 ِْنبا  یَسیِع  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ 

. نک زاغآ  نآ  اب  ار  تیاهراک  وگب و  دایز  هللا » ِمِْسب   » هک دومرف  یحو   8 میرم نب  یسیع  هب  لاعتم  دنوادخ 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  و 

؛ ٌكْرِش ِِهئوُضُو  ِیف  ِناَْطیَّشِلل  َناَک  ِّمَُسی  َْمل  َو  ْمُکُدَحَأ  َأَّضَوَت  اَذِإ 

( يوشتسش ای   ) وضو رد  ناطیش  يارب  یتکارش  دیوگ ، یمن  هللا » مسب   » یلو دنک ) یم  وشتسش  ای   ) دریگ یم  وضو  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه 
. دشاب یم  وا 

؛ ِْهیَلَع َیِّمَُسی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  ُهَعَنَص  ٍء  ْیَش  َّلُک  َو  َسَِبل  َْوأ  َبِرَش  َْوأ  َلَکَأ  ْنِإ  َو 

. دیوگب نآ  رد  هللا » مسب   » هک تسا  راوازس  دهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  ره  دشوپ و  یم  ای  دشون  یم  ای  دروخ  یم  رگا  و 

؛(2) ٌكْرِش ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل  َناَک  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِإَف 

ص303. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص426. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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. تسوا راک  رد  ناطیش  يارب  یتکارش  دنکن ، نینچ  رگا  سپ 

للع رد  قودـص ; خیـش  دـهد ؛ یم  رکذ  رد  نارگید  اب  ِیماگمه  هب  روتـسد  هک  مروآ  یم  زین  ار  لیذ  حیحـص  ِتیاور  اـج  نیا  رد  نینچمه 
: دنک یم  لقن  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  عیارشلا 

؛(1) ٍرِکاَذ ِّلُک  َعَم  َهَّللا  ِرُکُْذا 

. ادخ هدننک ي  دای  ره  اب  نک  دای  ار  ادخ 

دای ار  لاعتم  دنوادخ  مه  وا  هدرک و  یهارمه  ار  وا  ْناسنا  دیاب  درک  دای  ار  ادـخ  یـسک  اجره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  حیحـص  ِتیاور  نیا  زا 
. دنک

نإ تفگ  میهاوخ  نخـس  نآ  زا  دعب ، شخب  رد  هک  تسا  هدش  هداد  زین  ّصاخ  ياه  نامز  رد  ّلجوّزع  دـنوادخ  دای  هب  تبـسن  ییاهروتـسد 
. هللا ءاش 

ص284. ج 1 ، عیارشلا ، للع  - 1
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ّصاخ ياه  نامز  رد  رکذ  هب  شرافس 

هراشا

ياه نامز  نیموصعم : ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  نیا  دوجو  اب  تسا ، هدـش  هیـصوت  ْرکذ  رب  تموادـم  ادـخ و  دای  رد  یگتـسویپ  هک  نآ  اـب 
: دیامرف یم  هک  نآ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  تسا ؛ هدیدرگ  نایب  ینّیعم  راکذا  يارب  ای  رکذ  ِقلطم  يارب  یّصاخ 

�؛(1) ًاریثَک ًارْکِذ  َهللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  �

. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دیامرف یم  نایب  نآ  لابند  هب 

�؛(2) ًالیصَأ َو  ًهَرُْکب  ُهوُحِّبَس  َو  �

. دییوگ حیبست  ار  وا  ناهاگماش  ناهاگحبص و  و 

هیآ ي41. بازحا ، هروس ي  - 1
هیآ ي42. نامه ، - 2
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: دیامرف یم  ناسنا  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(1) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َو  َُهل  ْدُجْساَف  ِْلیَّلا  َنِم  َو  ًالیِصَأ �  َو  ًهَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  �

(2). يوگ حیبست  ار  وا  بش ، زا  ینالوط  يرادقم  نک و  هدجس  وا  يارب  هاگنابش  رد  � و  روآ دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  و 

: دیامرف یم  نارمع  لآ  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(3) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَس  َو  ًاریثَک  َکَّبَر  ْرُکْذا  �و 

ماگنه هب  و  نک ! دای  رایسب  ار  دوخ  راگدرورپ  و 

25 و 26. تایآ ناسنا ، هروس ي  - 1
نوچ تسا ؛ یکی  دارم  ًارهاظ   � َکَّبَر ْرُکْذا  دـیامرف �و  یم  رگید  هیآ ي  رد  � و  َکِّبَر َمْسا  ِرُکْذا  دـیامرف �و  یم  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  - 2
ِمْسِاب ْحِّبَس  لاثتما � هدـمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   » اذـهل دنـشاب و  یم  یّمـسم  هب  قیرط  همه  دـشاب و  یم  نآ  لاثما  ّبر و  مسا ، قادـصم 

بیذـهت  ) تایاور ضعب  زا  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  یَلْعَأـْلا �  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس  لاثتما � هدـمحب » یلعـالا و  ّیبر  ناحبـس   » میظَْعلا � و َکِّبَر 
هحیحـص ي رد  دـناد ، یم  طرـش  حـبذ  رد  ار  هللا  مسا  رکذ  میرک  نآرق  هک  نیا  اـب  نینچ  مه  دوـش . یم  هدافتـسا  ص313 ) ج2 ، ماکحالا ،

یم هللا  مسا  همه ، نوچ  تسا ؛ یفاک  هحیبذ  تیّلح  رد  دنک ، ادخ  دمح  ای  لیلهت  ای  ریبکت  ای  حیبست  یسک  رگا  تسا : هدمآ  ملسم  نب  دمحم 
َسَْأب َال  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  ُهُّلُک  اَذَه  َلاَق : َّلَجَوَّزَع ؟ َهَّللا  َدِمَح  َْوأ  َلَّلَه  َْوأ  َرَّبَک  َْوأ  َحَّبَسَف  ََحبَذ  ٍلُجَر  ْنَع  مالسلا -  هیلع  ُُهْتلَأَس -  : » دنشاب

ص234. ج 6 ، یفاک ، ِِهب ».
هیآ ي41. نارمع ، لآ  هروس ي  - 3
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. يوگ حیبست  ار  وا  ماش ، حبص و 

: دیامرف یم  رون  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(1) ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  �

یم شیاین  ار  وا  هاگماش  دادماب و  ره  اه  نآ  رد  دوش . دای  اه  نآ  رد  شمان  دنبای و  تعفر  اه  نآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاه  هناخ  رد 
. دننک

: دیامرف یم  رفاغ  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(2) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  �

. روآ اج  هب  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و  ناهاگماش  ناهاگحبص و  ره  و 

: دیامرف یم  هکرابم ي ق  هروس ي  رد  و 

�؛(3) دوُجُّسلا َرَابْدَأ  َو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّلا  َنِم  َو  ِبوُرُْغلا �  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  �

. اه هدجس  زا  دعب  و  نک ، حیبست  ار  وا  بش  زا  یشخب  رد  روآ � و  اج  هب  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و  باتفآ ، بورغ  عولط و  زا  شیپ  و 

هیآ ي36. رون ، هروس ي  - 1
هیآ ي55. رفاغ ، هروس ي  - 2

تایآ 39 و40. هروس ي ق ، - 3
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: دیامرف یم  هط  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(1) یَضْرَت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو  اِهبوُرُغ  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  �

دیاش يوگ  حیبست  زور  رخآ  لّوا و  بش و  تاعاس  رد  و  ياتسب ، یکاپ  هب  نآ  بورغ  زا  شیپ  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ  ار  تراگدرورپ  و 
. يدرگ دونشخ 

: دیامرف یم  مور  هکرابم ي  هروس ي  رد  و 

�؛(2) َنوُرِهُْظت َنیِح  َو  ایِشَع  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  َنوُِحبُْصت �  َنیِح  َو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهللا  َناَْحبُسَف  �

هب و  نیمز ، نامـسآ و  رد  تسوا  صوـصخم  شیاتـس  دـمح و  دـینک � و  یم  حبـص  دـینک و  یم  ماش  هک  یماگنه  هب  دـنوادخ  تسا  هّزنم 
. دینک یم  رهظ  هک  یماگنه  رصع و  ماگنه 

. تسا هتفرگ  رارق  تیانع  دروم  زین  رهُظ  هکرابم  هیآ ي  نیا  رد 

هلآ انّیبن و  یلع  رگید  يایبنا  یخرب  ای  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا -  ربمایپ  هب  باطخ  هفیرش  تایآ  نیا  زا  یخرب  هچرگ 

هیآ ي130. هط ، هروس ي  - 1
تایآ 17 و 18. مور ، هروس ي  - 2
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هدش رکذ  تایآ  رد  صیصخت  بجوم  اه  نیا  همه ي  اّما  تسا  هدش  قیبطت  ّصاخ  ِتادابع  یخرب  رب  تایاور  رد  ای  تسا و  مالسلا  مهیلع  و 
رد یلو  تسا . يرترب  ياراد  روکذـم  ِدراوم  تاـقوا و  رد  دـنوادخ  ِرکذ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  رگید  تاـیآ  تاـیآ و  نیا  زا  دـشاب و  یمن 

. تسا هدش  يرتشیب  تایانع  بش  زا  یتاعاس  ناهاگماش و  ناهاگحبص و  هب  تبسن  عومجم ،

تایاور رد  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  رکذ  هب  تیانع 

ثیدح رد  مینک . یم  رکذ  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تایاور  زا  حوضو  هب  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  رد  رکذ  هب  تیانع 
: دندومرف يدرم  هب  ترضح  هک  دننک  یم  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  یحیحص 

؛» ُرَبْکَأ ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس  : » ْلُقَف َْتیَْسمَأ  َو  َتْحَبْصَأ  اَذِإ 

«. ربکا هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  هَّللا و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  : » وگب درذگ  یم  وت  رب  ماش  حبص و  هک  یماگنه 

: دندومرف هفاضا  سپس  و 

َو ِهَهِکاَْفلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِهَّنَْجلا  ِیف  ٍتاَرَجَش  َرْشَع  ٍهَحِیبْسَت  ِّلُِکب  ُهَْتُلق  ْنِإ  ََکل  َّنِإَف 
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؛(1) ِتاَِحلاَّصلا ِتاَِیقاَْبلا  َنِم  َّنُه 

ياهراک زا  اه  نآ  يراد و  تشهب  رد  اه  هویم  عاونا  زا  تخرد  هد  هبترم ) کی  ره  ینعی   ) یحیبست ره  هرامش ي  هب  ییوگب ، ار  نآ  رگا  اریز 
. تسا هتسیاش  هدنیاپ ي 

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  يرگید  حیحص  ثیدح  رد  و 

؛ ٍهَبَقَر َهَئاِم  َقَتْعَأ  ْنَم  ِرْجَأَک  ِرْجَْألا  َنِم  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  اَِهبوُرُغ  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  ٍهَرِیبْکَت  َهَئاِم  َهَّللا  َرَّبَک  ْنَم 

یم ار  هدنب  دـص  ندرکدازآ  رجا  دـننام  يرجا  وا  يارب  دـنوادخ  دـیوگب ، ربکا » هللا   » هبترم دـص  دیـشروخ ، بورغ  عولط و  زا  لبق  سکره 
؛ دسیون

: دومرف هفاضا  زین  و 

؛(2) ُهَّللا َُهداَز  َداَز  ْنِإ  َو  ٍتاَنَسَح  َرْشَع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِدْمَِحب » َو  ِهَّللا  َناَْحبُس  : » َلاَق ْنَم  َو 

تانسح  ) زین دنوادخ  دنک  رتشیب  ار ) شرکذ  دادعت   ) رگا دسیون و  یم  هنسح  هد  وا  يارب  دنوادخ  هدمحب » هللا و  ناحبس  : » دیوگب سکره  و 
. دنک یم  رتشیب  ار )

ص506. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص36. ج 1 ، یقربلل ،) ) نساحملا - 2
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: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ  یم   (1) یمشاهلا هبتع  نب  میرکلادبع  تسا : هدمآ  یفاک  رد  حیحص  ِدنس  هب  و 

ِییُْحی ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دیوگب نآ  بورغ  زا  شیپ  دیـشروخ و  عولط  زا  شیپ  هبترم  هد  سکره 
(2). دوب دهاوخ  زور  نآ  رد  وا  ناهانگ  هراّفک ي  ٍریِدَق » ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، َال  ٌّیَح  َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو 

زا (3) و  تسا هدش  هداد  روتسد  یشومارف  تروص  رد  رکذ  نیا  ياضق  هب  یّتح  تایاور  ضعب  رد  و 

. تسا هقث  زین  دوخ  هبتع  نب  میرکلادبع  - 1
ص518. ج 2 ، یفاک ، - 2

َهَّللا َّنِإ  ِنوُرُضْحَی  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َو  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذیِعَتْـسَأ  : « ُْلق : » تسا هدمآ  ناورم  نب  دّمحم  تیاور  رد  و  ص532 ؛ نامه ، - 3
؟ َوُه ٌضوُْرفَم  ٌلُجَر : َُهل  َلاَقَف  َلاَق : ٌریِدَق » ٍء  ْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » ُْلق َو  ُمِیلَْعلا » ُعیِمَّسلا  َوُه 

ُذیِعَتْسَأ : » وگب راَهَّنلا ؛ َو  ِْلیَّللا  َنِم  ِهِْضقاَف  ٌء  ْیَـش  َکَتاَف  ْنِإَف  ٍتاَّرَم  َرْـشَع  ِبوُرُْغلا  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  ُُهلوُقَت  ٌدوُدْحَم  ٌضوُْرفَم  ْمَعَن  َلاَق :
َو ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » وگب و  ُمِیلَْعلا » ُعیِمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ِنوُرُـضْحَی  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َو  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب 

مالسلا هیلع  ماما -  تسا ؟ بجاو  درک : ضرع  مالـسلا -  هیلع  ماما -  تمدخ  يدرم  تفگ : ناورم ) نب  دمحم  «. ) ٌریِدَق ٍء  ْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه 
وت زا  رگا  سپ  ییوگ ، یم  دیـشروخ  بورغ  عولط و  زا  لبق  هبترم  هد  ار  نآ  وت  هک  یلاح  رد  نّیعم  صخـشم و  تسا  یبجاو  هلب ، دومرف : - 

لماک نب  ءـالع  تیاور  رد  و  ص533 ؛ ج 2 ، یفاـک ، نک ». اـضق  ار  نآ  بش  زور و  زا  یتعاـس  رد  سپ  دـش  توـف  راـکذا ) نیا  زا   ) يزیچ
ُدْمَْحلا َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » ِهاَدَْغلا َدَْعب  ُلوُقَی  ُهَیِـضْقَی  ْنَأ  ُهَیِـسَن  اَذِإ  ِِهبِحاَِصل  یِغَْبنَی  اَم  ِءاَعُّدـلا  ْنِم  َّنِإ  : » هدـمآ
ِعیِمَّسلا ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  : » ُلوُقَی َو  ٍتاَّرَم  َرْـشَع  ٌریِدَق » ٍء  ْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی 

شندروآ اج  هب  نآ  هدنراد ي  رگا  تسا  راوازس  هک  ییاعد  هیعدا ، نایم  زا  ُهُؤاَضَق ؛ ِْهیَلَع  َناَک  ًاْئیَش  َِکلَذ  ْنِم  َیِسَن  اَذِإَف  ٍتاَّرَم  َرْـشَع  ِمِیلَْعلا »
َُهل َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دـیوگب نینچ  هبترم  هد  نیعولطلا  نیب  هک  تسا  نیا  دـنک  اـضق  ار  نآ  درک  شومارف  ار 

ِعیِمَّسلا ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  : » دـیوگب و  ٌریِدَـق » ٍء  ْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُه  َو  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی  اـَل  ٌّیَح  َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْـمَْحلا 
؛ نامه دروآ ». اج  هب  ار  شیاضق  هک  تسوا  رب  درک  شومارف  تقو ) نیا  رد   ) ار نآ  ِندروآ  اج  هب  رگا  سپ  ِمِیلَْعلا »
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يانعم هب  ضورفم  زین  تسا و  ندوزفا  نتـساک و  لباق  ریغ  يا  هدودـحم  رد  روکذـم  رکذ  دوش  یم  هدافتـسا  عومجم  رد  تاـیاور  يدادـعت 
یخرب لقن  رد  رکذ  نتم   (1). دشاب یم  بوجو ) ّدح  رس  ات  بابحتسا  تّدش 

هب رکذ  نیا  دیـسرپ  هک  يدرف  خساپ  رد  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  دوب  هدمآ  تشذگ  قباس  یقرواپ  رد  هک  ناورم  نب  دمحم  تیاور  رد  - 1
ٌضوُْرفَم ْمَعَن  دـنیامرف ...« : یم  مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  تسا ؟ ضورفم  ایآ  دـندوب  هدومرف  ترـضح  نآ  زا  لـبق  هک  يا  هذاعتـسا  هارمه 

َابَأ ُْتلَأَس  : » تسا هدش  قالطا  ًافَّظَُوم » ًاْئیَـش   » ْرکذ نیا  رب  ملـسم  نب  دّمحم  هحیحـص ي  رد  و  نامه ؛ تسا ». صخـشم  بجاو و  دوُدْحَم ؛... 
ال : » ُلوُقَت ِرْجَْفلا  َدَْعب  ٍتاَّرَم  َرْشَع  َو  اهیلع -  هللا  مالـس  َهَمِطاَف -  ِحِیبْسَت  َْریَغ  ًافَّظَُوم  ًاْئیَـش  ُتِْملَع  اَم  َلاَقَف : ِحِیبْسَّتلا  ِنَع  مالـسلا -  هیلع  ٍرَفْعَج - 

 - رقاب ماما  زا  ًاعُّوَطَت ؛ َءاَش  اَم  ُحِّبَُـسی  َو  ٌریِدَق » ٍء  ْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ 
حیبـست رگم  دـشاب  صخـشم  هک  ار  يزیچ  مسانـش  یمن  تاـحیبست ) زا  : ) دـندومرف ناـشیا  مدرک ، لاؤس  حـیبست  هراـبرد ي  مالـسلا -  هیلع 
ُدْمَْحلا َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دیوگب رجف  عولط  زا  دعب  هبترم  هد  هک  نیا  و  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  ترضح 

. نامه دهاوخ ». یم  هک  ردقچ  ره  دیوگ  حیبست  ار ) ناحبس  دنوادخ   ) و ٌریِدَق » ٍء  ْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی 
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هب اج  نیا  رد  ام  یلو  تسا  یفاـک  لـقن  زا  تواـفتم  اـه  باـتک  ضعب  رد  زین  هَْبتُع  نب  میرکلادـبع  زا  ِلـقن  یّتح  هکلب  تسا  تواـفتم  ْتاور 
(1). میدرک رایتخا  ار  نآ  هَْبتُع  نب  میرکلادبع  ِتیاور  ندوب  رت  عماج  یفاک و  ِندوب  طبضا  هب  ترهش  رابتعا 

، دیـشروخ عولط  ات  رجف  عولط  ماگنه  زا  قفـش و  ندـش  دـیدپان  ات  باـتفآ  بورغ  ماـگنه  زا  ّلـجوّزع  دـنوادخ  رکذ  رب  هژیو  هب  یتیاور  رد 
ِبش ِنایرکشل  نوعلم ، ِناطیش  هک  تسا  هدیدرگ  نایب  هدش و  دیکأت 

دندومرفن و رکذ  ار  ُْریَْخلا » ِهِدَِیب  ترابع «  مالـسلا -  هیلع  ماما -  ص527 ) ج2 ، یفاک ،  ) لماک نب  ءالع  رگید  ِتیاور  رد  هک  نیا  اـّما  و  - 1
هب ریخ  همه ي  هّتبلا  َکل ؛ ُلُوقَأ  اَمَک  ُْلق  ْنَِکل  َو  َْریَْخلا  ِهِدَِیب  َّنِإ  : » دـندومرف مالـسلا -  هیلع  ماما -  درک  رکذ  ار  ترابع  لماک  نب  ءالع  یتقو 

ِیگدامآ یلیلد  هب  یـسک  رگا  ات  دـندوب  راصتخا  ِماـقم  رد  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  ًارهاـظ  متفگ ». نم  هک  ناـنچ  نآ  وگب  یلو  تسوا  تسد 
هک يا  هنوگ  هب  رـصتخم  روط  هب  روکذم  رکذ  ندناوخ  هب  ّقفوم  هدشن و  نآ  زا  مورحم  ْیّلک  روط  هب  درادـن  لماک  روط  هب  ار  رکذ  ِندـناوخ 

دّمحم حیحص  ِتیاور  رد  هجو  نیمه  هک  نانچ  دور ؛ یم  مه  رگید  تاکن  ضعب  لامتحا  هّتبلا  دوشب . دنهد  یم  میلعت  مالـسلا -  هیلع  ماما - 
، تایاور نیا  رد  ندوب  صّخشم  زا  دوصقم  هچ  نانچ  دراد ؛ دوجو  تشذگ  لبق  یقرواپ  ود  رد  هک  ناورم  نب  دّمحم  تیاور  زین  ملسم و  نب 

. تسا هلمجلا  یف  یبسن و  ِنّیعت  صّخشت و 
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ربمایپ انامه  تسا : هدمآ  تیاور  هلابند ي  رد  دنک و  یم  رـشتنم  مّود  نامز  تّدم  رد  ار  دوخ  زور  ِنایرکـشل  لّوا و  نامز  تّدم  رد  ار  دوخ 
: دومرف یم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ - 

؛ ِْنیَتَعاَّسلا ِْنیَتاَه  ِیف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َرْکِذ  اوُِرثْکَأَف 

؛ دینک دای  رایسب  ار  ّلجوّزع  دنوادخ  تعاس ، ود  نیا  رد 

؛ ِهِدُونُج َو  َسِیْلبِإ  ِّرَش  ْنِم  ِهَّللِاب  اوُذَّوَعَت  َو 

؛ دیرب هانپ  ادخ  هب  شنایرکشل  سیلبا و  ّرش  زا  و 

؛(1) ٍهَْلفَغ اَتَعاَس  اَمُهَّنِإَف  ِْنیَتَعاَّسلا  َْکِلت  ِیف  ْمُکَراَغِص  اوُذِّوَع  َو 

یب تقو  تعاس ، ود  نآ  هک  دـیروآرد ) لاعتم  دـنوادخ  هانپ  رد  ار  اـه  نآ   ) دـینک ذـیوعت  اـهاعد  اـب  تقو ، ود  نیا  رد  ار  دوخ  ناـکدوک  و 
. تسا ندش  لفاغ  يربخ و 

: دومرف نینچ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

؛(2) َکَّمَهَأ اَم  َکِفْکَأ  ًهَعاَس  ِرْصَْعلا  َدَْعب  ِینْرُکْذا  َو  ًهَعاَس  ِرْجَْفلا  َدَْعب  ِینْرُکْذا  َمَدآ ! َْنبا  اَی 

. منک یم  تیافک  ار  وت  ّمهم  روما  تروص ) نیا  رد  هک   ) نک دای  ارم  یتعاس  رصع ، زا  دعب  رجف و  زا  دعب  مدآ ! دنزرف  يا 

ص522. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص138. ج 2 ، ماکحألا ، بیذهت  - 2
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هاتوک نامز  صوصخ  هن  تسا  هدمآ  رـصع  زا  دـعب  رکذ ، يارب  رظن  دروم  مّود  نامز  ریخا ، ِتیاور  رد  دـییامرف  یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
رت عیسو  ییانعم  ياراد  زین  تسا  هدمآ  نآرق  هکرابم ي  تایآ  رد  هک  ّیشع  ِظفل  هک  نانچ  قفا ؛ يزمرق  نتفر  دیـشروخ و  ندش  دیدپان  نیب 
رد یـسربط ; لیـصا ؛ ظفل  تسا  ّیـشع  لثم  و  درک ، قالطا  رهظ  زا  دعب  ِّلک  رب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، روکذم  نامز  تّدم  زا 
نآ لیصا  هب  بورغ  زا  لبق  ِندیمان  هجو  و   ) تسا ّیشع  يانعم  هب  لیصا  هلّوا ؛ لیللا و  لصا  هنأل  یشعلا  لیـصالا : : » دیامرف یم  نایبلا  عمجم 

(1) .« تسا نآ  لّوا  بش و  لصا  نامز ، نیا  هک ) تسا 

باتک هب  ْنادـنم  هقالع  تسا ؛ دایز  رگید ، هژیو ي  تاقوا  ناهاگماش و  ناهاگحبـص و  ياهاعد  راـکذا و  هراـبرد ي  ْتاـیاور  لاـح ، ره  هب 
هب شرافس  هک  زین  ار  اعد  کی  هدش ، دای  راکذا  رب  هوالع  شخب  نیا  نایاپ  رد  یلو  دننک . هعجارم  یلیصفت  ياه 

زین رهظ  زا  دـعب  ِّلک  هب  لیـصا  راچان  هب  دـشاب  ّیـشع  يانعم  هب  لیـصا  هک  یتروص  رد  هنرگو  تسا  هیمـست  لـصا  يارب  هجو  نیا  هتبلا  - . 1
ِطسو زا  دیـشروخ  لاوز  اب  نوچ  هک  مییوگب  نینچ  دیاب  مییوگب  يرت  بسانم  هیمـست ي  هجو  میهاوخب  رگا  تهج  نیدب  ددرگ . یم  قالطا 

. دوش یم  زاغآ  تقو  نیا  زا  بش  لصا  سپ  میور  یم  بش  هب  ور  نامسآ ،
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: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  تیاور  رد  مروآ ؛ یم  تسا  هدش  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  نآ  ندناوخ 

؛ َْتیَْسمَأ اَذِإ  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َو  َتْحَبْصَأ  اَذِإ  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  َوُعْدَت  ْنَأ  ْعَدَت  َال 

. ییآ یم  رد  بش  هب  هک  یماگنه  هب  هبترم  هس  ینک و  یم  حبص  هک  یماگنه  هب  هبترم  هس  ار  اعد  نیا  ندناوخ  نکن  كرت 

: تسا نینچ  اعد  و 

؛ ُدیُِرت ْنَم  اَهِیف  ُلَعْجَت  ِیتَّلا  ِهَنیِصَْحلا  َکِعْرِد  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 

. ییامن هدارا  هک  ار  سک  نآ  ره  نآ  رد  یهد  یم  رارق  هک  تیهلا  نما  ششوپ  رد  ارم  هد  رارق  ادنوادخ !

: دومرف یم  مردپ  دیامرف : یم  تیاور  همادا ي  رد  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  و 

؛(1) ِنوُزْخَْملا ِءاَعُّدلا  َنِم  اَذَه 

. دشاب یم  هریخذ  هیعدا ي  زا  اعد  نیا 

ص534. ج 2 ، یفاک ، - 1
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رکذ رد  توص  تّیفیک 

هراشا

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  رکذ  ّتیفیک  هرابرد ي  میرک  نآرق 

�؛(1) لْوَْقلا َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو  ًهَفیخ  َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  �

. نک دای  دنلب ، زاوآ  زا  رت  مک  و  فوخ ، عّرضت و  يور  زا  دوخ ، لد  رد  ار  تراگدرورپ 

دنوادخ هک  ینازیم  نیا  زا  رگا  نیاربانب  دشاب . دنلب  يادص  اب  ِنخس  زا  رت  هاتوک  دیاب  ادخ  رکذ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا 
نامرف رکذ  عون  ود  هب  هفیرش  هیآ ي  نیا  تقیقح  رد  و  تسین . هدیدنـسپ  يداع  طیارـش  رد  دورب ، رتارف  رکذ  گنهآ  تسا  هداد  رارق  لاعتم 

: دهد یم 

هیآ ي205. فارعا ، هروس ي  - 1
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هب ادص  تسا و  دوخ  نورد  رد  رکذ  هب  مّلکت  سفن و  ثیدح  طقف  هک  دوش  یم  هدافتـسا   � َکِسْفَن یف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  زا � هک  يرکذ  فلا .
. دنک یمن  زورب  جراخ 

هارمه اـّما  دوش  یم  هدینـش  نآ  ظاـفلا  هک  دـشاب  یم  يرکذ  دوصقم ، هک  دوـش  یم  هدافتـسا   � لْوَْـقلا َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  زا � هـک  يرکذ  ب .
(1). تسا یهلا  نامرف  دروم  رکذ ، ود  ره  و  تسین ، ادص  ندرکدنلب 

: دیامرف یم  دوخ ، ِندناوخ  هرابرد ي  لاعتم  دنوادخ  رگید  هیآ ي  رد 

�؛(2) نیدَتْعُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًهَیْفُخ  َو  ًاعُّرَضَت  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  �

رما کی  حیضوت  مه  يور  رب   � لْوَْقلا َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو  ًهَفیِخ  َو  ًاعُّرَـضَت  َکِسْفَن  یف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  هک � تسا  هیآ  رد  يرگید  لامتحا  - 1
ًاعُّرَضَت و هلـصاف ي � هب  هّجوت  اب  لّوا  لامتحا  رظن ، هب  یلو  دـشابن . دـنلب  يادـص  اب  ینک  یم  داـی  ناـبز  هب  هک  ار  ادـخ  هک  نیا  نآ  دـشاب و 

رکذ و  سرت ، عّرـضت و  اب  سفن  ثیدـح  تروص  هب  رکذ  هدومرف : رما  لاعتم  دـنوادخ  رکذ ، ِعون  ود  ره  هب  تقیقح  رد  تسا و  رهظا   � ًهَفیِخ
رد اریز  دروآ ؛ تسد  هب  زین  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  هک  هرارز ; بانج  حیحـص  تیاور  زا  ناوت  یم  ار  انعم  نیا  ادص . ندروآرب  نودـب  ِینابز 

و دنک ، یمن  زورب  جراخ  هب  رکذ  نآ  يادص  دوش  یم  مولعم  سپ  دونـش . یمن  ار  سفنلا  یف  رکذ  هتـشرف ، هک  تسا  هدش  ضرف  تیاور  نآ 
بولطم ینابز  رکذ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دش  هراشا  هک  روط  نامه  هّتبلا  دناد . یمن  لاعتم  دـنوادخ  زج  ار  نآ  باوث  هک  تسا  رکذ  نیا 

. تسا هدومرف  رما  زین  ینابز  رکذ  هب  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دشابن ؛
هیآ ي55. فارعا ، هروس ي  - 2
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. درادن تسود  ار  ناراکزواجت  وا  انامه  دیناوخب . یناهن  يراز و  هب  ار  ناتراگدرورپ 

رکذ هب  یّتح  ار  دوخ  يادص  یسک  دمآ  دهاوخ  هک  انثتسا  دراوم  زا  ریغ  هب  ییاج  رد  رگا  هک  درک  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  ناوت  یم 
اه گنج  زا  یکی  رد  تسا  هدش  لقن  تسا . ّدح  زا  زواجت  قادصم  دوش ، نارگید  رازآ  ببـس  رگا  هژیو  هب  دنک  دنلب  ّدح ، زا  شیب  دنوادخ 

: دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  دندرک ، دنلب  ریبکت  لیلهت و  هب  ار  ناشیادص  دندش  يا  هّرد  هب  فِرشُم  یتقو  مدرم 

اونـش و انامه  و  ْمُکَعَم ؛» ًابیِرَق  ًاعیِمَـس  َنوُعْدَـت  اَمَّنِإ  َو   » دـیناوخ یمن  ار  یبیاغ  اونـشان و  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ  دیـشاب ، دوخ  ياـج  رب  مدرم !
(1). دیناوخ یم  ار  ناتدوخ  هب  کیدزن 

نآ راثآ  ناهن و  رکذ 

تیاور رد  دـناد ؛ یمن  لاعتم  دـنوادخ  زج  ار  شاداپ  نآ  ِیگرزب  هک  تسا  یـشاداپ  نانچ  نآ  ياراد  ناهن  ِرکذ  حیحـص ، تیاور  بسح  هب 
: تسا هدمآ  نینچ  هرارز ;

ُهَّللا َلاَق  َو  َعِمَس  اَم  اَّلِإ  ُکَلَْملا  ُُبتْکَی  َال 

ص259. یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هّدع  - 1
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؛(1) ِِهتَمَظَِعل َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُْریَغ  ِلُجَّرلا  ِسْفَن  ِیف  ِرْکِّذلا  َِکلَذ  َباََوث  ُمَْلعَی  اَلَف   � ًهَفیِخ َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  � َّلَجَوّزَع :

« نک دای  سرت  يراز و  هب  تناج ، نورد  رد  ار  شیوخ  راگدرورپ  : » دومرف ّلجوّزع  دنوادخ  هک  دونـشب  ار  هچ  نآ  رگم  دسیون  یمن  هتـشرف 
. دراد رکذ  نیا  هک  یتمظع  رطاخ  هب  دناد ، یمن  ار  ینورد  ِرکذ  نیا  باوث  یسک  ّلجوّزع  دنوادخ  زج  هب  نیاربانب 

: تسا هدمآ  يرافِغ ; ّرذوبا  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  تیصو  رد  و 

؛(2) ُّیِفَْخلا ُرْکِّذلا  مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  ُلِماَْخلا ؟ ُرْکِّذلا  اَم  َو  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ُْتُلق : ًالِماَخ  ًارْکِذ  َهَّللا  ِرُکْذا  ٍّرَذَابَأ ! اَی 

هللا یلـص  ترـضح -  تسیچ ؟ لماخ » رکذ  ! » هللا لوسر  ای  مدرک : ضرع  دـیوگ ) ّرذوبا  . ) نک رکذ  لـماخ »  » تروص هب  ار  ادـخ  ّرذاـبا ! يا 
. تسا ناهنپ  رکذ  دومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و 

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا -  ربمایپ  زا  زاب 

؛(3) یِفَْخلا ِرْکِّذلا  ُْریَخ 

ص502. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص530. یسوطلل ،) ) یلامألا - 2

ص154. ج 1 ، باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ  - 3
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. تسا نآ  ِناهنپ  رکذ ، نیرتهب 

: تسا هدش  لقن  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  و 

؛(1) ًهَِیناَلَع ُُهتْرَکَذ  ًاّرِس  ِینَرَکَذ  ْنَم  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاَق 

. میامن یم  دای  اراکشآ  ار  وا  نم  دنک ، دای  ناهن  رد  ارم  هکره  دیامرف : یم  ّلجوّزع  دنوادخ 

دهاوخ حالـصا  زین  مدرم  اب  ار  وا  راک  دنوادخ  دهد ، ماجنا  یبوخ  هب  دنوادخ  اب  ار  دوخ  راک  سکره  هک  تسا  یّلک  هدـعاق ي  کی  نیا  و 
: درک

؛(2) ِساَّنلا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  َحَلْصَأ  ْنَم 

. درک دهاوخ  حالصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک ، حالصا  ار  دنوادخ  دوخ و  نایم  هک  یسک 

یم رگم  دوش . یم  هدافتـسا  دّدـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  یبلطم  تسا ؛ نآ  ِندوب  راد  فدـه  تقلخ و  ِیگنهاـمه  ِیعیبط  هجیتن ي  نیا 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنشابن ؛ گنهامه  وا  اب  تقلخ  يازجا  رگید  درادرب و  ماگ  تقلخ  فده  ریسم  رد  یناسنا  دوش 

ص501. ج 2 ، یفاک ، - 1
.89 تمکح ص483 ، حلاص ،) یحبصلل  ) هغالبلا جهن  - 2
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�؛(1) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  �

. دهد یم  رارق  اه  لد  رد  نانآ  يارب  یتّبحم  نامحر ، دنوادخ  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه 

دنهاوخ عقاو  بوبحم  هتسیاش ، رادرک  اب  نینمؤم  هک  هدش  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  تقلخ  هاگتـسد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا 
روما نیا  یلو  دوشب ، حلاص  لمع  نامیا و  رون  شـشخرد  عنام  ْینمـشد  لهج و  ياه  یکیرات  ّصاخ ، یطیارـش  رد  تسا  نکمم  هّتبلا  دـش .

ياه لد  هاگن  حلاص ، لمع  نامیا و  ملع و  رون  ششخرد  دور و  یم  يرانک  هب  هنیک  توادع و  تلاهج و  ياهربا  دوز ، ای  رید  تسارذگ و 
یبا نب  یلع  نینمؤـملاریما  ار  قوـف  هفیرـش ي  هیآ ي  ّمـتا ) قادـصم   ) قادـصم دّدـعتم ، تاـیاور  رد  دزاـس . یم  هریخ  دوـخ  هـب  ار  ّدعتـسم 
دناد یم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  زا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  ياضاقت  ار  هیآ  لوزن  نأش  هکلب  دنک و  یم  یفرعم  8 بلاط

اهداهج و رطاخ  هب  دوخ  هب  تبسن  برع  ِضُغب  ندرمشرب  اب  مالسلا -  هیلع  یلع -  ترضح  هک 

هیآ ي96. میرم ، هروس ي  - 1
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 - یلع ِیتسود  ات  دنهاوخب  دنوادخ  زا  ناشیا  هک  دندرک  اضاقت  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  زا  رفک  كرـش و  نارـس  ِندرکدوبان 
: دندرک اعد  نینچ  نیا  مه  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  و  ، (1) دهد رارق  نینمؤم  ياه  لد  رد  ار  مالسلا -  هیلع 

؛(2) نیِِقفاَنُْملا ِروُدُص  ِیف  َهَمَظَْعلا  َو  َهَْبیَْهلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِروُدُص  ِیف  َهَّدَوَْملا  ٍِّیلَِعل  ْبَه  َمُهَّللا 

. نیقفانم بولق  رد  ار  شتمظع  تبیه و  نینمؤم و  بولق  رد  ار  شتّدوم  شخبب  ّیلع  هب  ادنوادخ !

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  تیاور  رد  و  دومرف . لزان  ار  قوف  هفیرش ي  هیآ ي  لاعتم  دنوادخ  نآ  ِیپ  رد  و 

(3) ؛: ِِهْتَیب ِلْهَِأل  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ٌّدُو  ِِهْبلَق  ِیف  َو  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  یَْفُلی  َال 

. دراد دوجو  شتیب : لها  یلع و  ّتبحم  تّدوم و  شبلق  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  تفای  ینمؤم  چیه 

 - مالسلا هیلع  نینمؤملا -  ریما  هب  تبسن  ریگارف  ِّتبحم  نیا  و 

هک عوضوم  ِلصا  رد  همه  یلو  دـنراد  رگیدـکی  اب  ییاه  توافت  كدـنا  هّیـضق ، نیا  هب  طوبرم  ِتاـیاور  ص291 ؛ ج39 ، راونألاراحب ، - 1
. دنقفّتم تسا ، مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملا  ریما  هب  طوبرم 

ص354. ج 35 ، نامه ، - 2
ص355. نامه ، - 3
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دیـشروخ زاب  ینمـشد ، ندنکارپ  همه  نیا  دوجو  اب  هک  دـشاب  یم  نارگید  هنعللا و  مهیلع  هّیما  ینب  هبناج ي  همه  ءوس و  تاغیلبت  مغر  یلع 
هفیرش هیآ ي  نیا  ّمتا  قادصم  دیآ . یم  روش  هب  وا  ِدای  هب  اه  ناج  هدیشخب و  یمرگ  ار  كاپ  ياه  لد  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  دوجو 

نامیا و نازیم  هب  یحلاص  ِنمؤم  ره  دراد و  مه  يرگید  قیداـصم  رت ، نییاـپ  حوطـس  رد  اـّما  دنتـسه   (1): تیب لـها  نینمؤملا و  ریما  هچرگ 
: هک دشاب  هکرابم  هیآ ي  نیا  زا  یقادصم  دناوت  یم  شحالص 

 -: مالسلا هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

؛(2) هَرْکِذ ُهللا  َبَّیَط  ِهللا  ِرْکِِذب  َلَغَتْشا  نَم 

. ار وا  دای  ادخ  دنادرگ  دنیاشوخ  هزیکاپ و  ادخ ، دای  هب  ددرگ  لوغشم  سکره 

رکذ رب  عبطلاـب  دـناد و  یمن  لاـعتم  دـنوادخ  زج  ار  نآ  تمظع  هک  تـسا  یـشاداپ  دوـخ و  هژیو ي  تارثا  ياراد  ناـهن  رکذ  لاـح ، ره  هـب 
، راکشآ

َو َهَعاَجَّشلا  َو  َهَحاَصَْفلا  َو  َهَحاَمَّسلا  َو  َْملِْحلا  َو  َْملِْعلا  اَنیِطْعُأ  : » تسا هدمآ  ماش  دجسم  رد  مالسلا -  هیلع  داّجس -  ماما  هبطخ ي  ِنمض  رد  - 1
.« تـسا هدـش  اـطع  اـم  هـب  ندوـب  نینمؤـم  بوـلقلا  بوـبحم  تعاجـش و  تحاـصف و  دوـج و  مـلح و  مـلع و  نِینِمْؤُْـملا ؛ ِبوـُُلق  ِیف  َهَّبَحَْملا 

ص138. ج 45 ، راونألاراحب ،
ح3627. ص188 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2
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ّمهم رایـسب  ياه  تمکح  زا  زین  دوخ  نیا  هچرگ  دـشاب ، ایر  زا  رتشیب  ِيرود  رد  ناهن  رکذ  تمکح  همه ي  هک  تسین  تباث  و  دراد ؛ يرترب 
: دومرف 8 میرم نب  یسیع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  تیاور  رد  اذهل  تسا ؛ نآ 

؛(1) تاَوَلَْخلا ِیف  يِرْکِذ  ِْرثْکَأ 

. نک دای  رایسب  اه  ییاهنت  رد  ارم 

. دشاب یم  ایر  زا  نآ  رتشیب  يرود  رطاخ  هب  نیا  و  دشابن ، سفن  ثیدح  رکذ  دنچره  تسا  ناکم  ِندوب  تولخ  رب  هیکت  تیاور  نیا  رد 

دراوم یخرب  رد  دنلب  يادص  اب  نآ  دننام  رکذ و  ندوب  بولطم 

رد یقرب  حیحص  تیاور  رد  تسا . هدش  رما  نآ  هب  تسا و  بولطم  راکشآ  توص  اب  یّتح  رکذ  دننام  رکذ و  دراوم  یخرب  رد  لاح  نیع  رد 
: دومرف یم  لالب  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  ناذا ، ماگنه  تسا  هدمآ  نساحم  باتک 

؛(2) ناَذَْألِاب َکَتْوَص  ْعَفْرا  َو  ِراَدِْجلا  َقْوَف  ُلُْعا 

ص502. ج 2 ، یفاک ، - 1
ص48. ج 1 ، یقربلل ،) ) نساحملا - 2

دراوم یخرب  رد  دنلب  يادص  اب  نآ  دننام  رکذ و  ندوب  www.Ghaemiyeh.comبولطم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :

. نک دنلب  ناذا ، هب  ار  تیادص  ورب و  دنلب ) لحم  رد   ) راوید يور 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  حیحص  تیاور  رد  و 

؛(1) ِقاَفِّنلِاب ُبَهْذَت  اَهَّنِإَف  َّیَلَع  ِهاَلَّصلِاب  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفِْرا  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا -  ُلوُسَر  َلاَق 

. درب یم  نیب  زا  ار  قافن  هک  دینک  دنلب  نم  رب  تاولص  هب  ار  دوخ  يادص  دومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر 

: تسا هدمآ  يرگید  دروم  رد  و 

 -: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا -  َلاَقَف  ُْهتَفَنَتْکا  ِدَق  َروُّدلا  َّنَأ  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ِلوُسَر  َیلِإ  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌلُجَر  اَکَش 
؛(2) َْکیَلَع َعِّسَُوی  ْنَأ  َهَّللا  ِلَس  َو  َْتعَطَتْسا  اَم  َکَتْوَص  ْعَفْرا 

 - ربمایپ دـنا . هدرک  هطاحا  ار  وا  اه  هناخ  هک  نیا  هب  درک  تیاکـش  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  تمدـخ  راـصنا  زا  يدرم 
هعـسوت وت  رب  هک  نک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ربب و  ـالاب  ار  تیادـص  یناوت  یم  هک  يا  هزادـنا  هب  دـندومرف : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دهد

: تسا هدش  رکذ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هرابرد ي  تیاور  رد  و 

ص493. ج 2 ، نامه ، - 1

ص526. ج 6 ، یفاک ، - 2
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 -: مالسلا هیلع  ُلوُقَی -  َو  ِراَّدلا  ُلْهَأ   (1) َعَمْسَی یَّتَح  ُهَتْوَص  ُعَفْرَی  ِْلیَّللا  َرِخآ  َماَق  اَذِإ 

: دومرف یم  دندینش و  یم  هناخ  لها  هک  اج  نآ  ات  درک  یم  دنلب  ار  دوخ  يادص  تساخ  یمرب  باوخ  زا  بش  رخآ  هاگره 

؛(2) تْوَْملا َدَْعب  اَم  َْریَخ  ِیْنقُزْرا  َو  ِتْوَْملا  َْلبَق  اَم  َْریَخ  ِیْنقُزْرا  َو  ِعَجْضَْملا  َقیِض  َّیَلَع  ْعِّسَو  َو  ِعَلَّطُْملا  ِلْوَه  یَلَع  یِّنِعَأ  َّمُهَّللا 

. امرف مبیصن  ار  گرم  زا  سپ  ریخ  گرم و  زا  شیپ  ریخ  نادرگ ، هداشگ  ار  مربق  و  نک ، يرای  ْترخآ  رب  فارِشا  تشحو  رد  ارم  ادنوادخ !

مالسلا هیلع  قداص -  ماما  دیوگ  یم  راّمع  نب  هیواعم  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دراو  يدّدعتم  تایاور  دنلب ، توص  اب  نآرق  تئارق  هرابرد ي  و 
: دومرف یم  لقن  - 

؛ راَّدلا ُلْهَأ   (3) ُهَعَمْسَی یَّتَح  ُهَتْوَص  ُعَفْرَی  َناَک  َو  ِنآْرُْقلِاب  ًاتْوَص  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َناَک  8 ِْنیَسُْحلا َْنب  َِّیلَع  َّنِإ 

مدرم نایم  رد   8 نیسحلا نب  ّیلع  ماما  انامه 

.«. دناسرب هناخ  لها  هب  ات  دوش ...« : یم  نینچ  نآ  يانعم  هک  دناوخ  زین  لاعفإ  باب  زا  ار  َعَمْسَی »  » ناوت یم  - 1
ص539. نامه ، - 2

.« دناسرب هناخ  لها  هب  ار  دوخ  يادص  ات  دوش ...« : یم  نینچ  نآ  يانعم  هک  دناوخ  زین  لاعفإ  باب  زا  ار  هَعَمْسَی »  » ناوت یم  - 3
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. دندینش یم  ار  نآ  هناخ  لها  هک  ییاج  ات  دندرب  یم  الاب  نآرق ) توالت  هب   ) ار ناشیادص  تشاد و  نآرق  توالت  رد  ار  توص  نیرتابیز 

َنِیقاَّسلا َنِم  ِقیِرَّطلا  ُّراَم  ِِهب  ُّرُمَیَف  ُهَتْوَص  َعَفَر  َأَرَق  َو  ِْلیَّللا  َنِم  َماَق  اَذِإ  َناَک  َو  ِنآْرُْقلِاب  ًاتْوَص  ِساَّنلا  َنَسْحَأ  َناَک  مالسلا -  هیلع  ٍرَفْعَج -  َابَأ  َّنِإ  َو 
؛(1) ِِهتَءاَِرق َیلِإ  َنوُعِمَتْسَیَف  َنُوموُقَیَف  ْمِهِْریَغ  َو 

تساخ یمرب  بش  همین ي  رد  هک  یماگنه  تشاد و  نآرق  توالت  رد  ار  توص  نیرتابیز  مدرم  نایم  رد  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  انامه  و 
یم اـه  نآ  ریغ  اـه و  شک  بآ  لـثم  دـندرک  یم  روبع  اـج  نآ  زا  هک  يدارفا  سپ  درب  یم  ـالاب  ار  شیادـص  دوـمرف ، یم  نآرق )  ) تئارق و 

. دنداد یمارف  شوگ  ناشیا  تئارق  هب  دنداتسیا و 

یم ادـص  ندرکن  دـنلب  هیلّوا ، هدـعاق ي  یلو  تسا  هدـش  هدرمـش  حـجار  اـی  زیاـج  ادـص  ندربـالاب  تاـیاور ، رد  زین  يرگید  دّدـعتم  دراوم 
.  دشاب

ص209. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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رکذ بابسا 

هراشا

تخانـش هار  زا  ّتبحم  و  تسا . راـگدرورپ  سدـقا  تاذ  هب  تبـسن  قـشع  ّتبحم و  دـشاب  رکذ  لـها  ناـسنا  هک  نـیا  يارب  لـماع  نیرتـالاب 
همشچرس ي یتساک و  بیع و  ره  زا  هّزنم  ِسدقا  تاذ  ناسنا  یتقو  دیآ . یم  تسد  هب  همسا  ّزع  ّقح  ترضح  يانسح  تافـص  راگدرورپ و 
فرژ و شناج  رد  وا  ِیتسود  دـید ، نارگید  دوخ و  هب  تبـسن  ار  وا  ماعنإ  ناـسحا و  تخانـش و  ار  ییاـناوت  ییاـناد و  ییاـبیز و  ریخ و  ره 

نیدّـحوملا ماـما  مـالک  رد  دوـب . دـهاوخ  رتراوتـسا  قـشع ، یتـسود و  نیا  دـشاب  رت  لـماک  ْتخانـش  نـیا  هـچره  دـش و  دـهاوخ  هدرتـسگ 
: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما 
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؛(1) نِیفِراَْعلا ُناَْصلُخ  ُقْوَّشلا 

. تسا نافراع  ِیگژیو  قایتشا ،

؛(2) نِیبَّرَقُْملا ُناَْولُح  َو  َنِیفِراَْعلا  ُناَْصلُخ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ِنُویُْعلا  ُرَهَس 

. تسا نابّرقم  هفحت ي  نافراع و  ِیگژیو  ادخ  رکذ  هب  اه  مشچ  يرادیب 

تخانـش ناـفرع و  اـب  يا  همزـالم  ّقح ، ترـضح  رکذ  هب  تموادـم  دـنوادخ و  هب  قوـش  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  فیرـش  تیاور  ود  نیا  زا 
. دراد زین  اه  ناسنا  ِناج  ِیگزیکاپ  اب  یقیمع  دنویپ  یلو  تسا  هشیدنا  رکف و  هب  هچرگ  ّْقح  تاذ  ِتخانش  و  دراد ، هلالج  ّلج  ّقح  ترـضح 

شناج قامعا  رد  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  ّتبحم  هتخانش و  رتشیب  ار  دنوادخ  دشاب  هتشاد  رتشیب  انعم  َملاع  اب  ّتیخنـس  رت و  كاپ  ناسنا  هچره 
: تسا هدمآ  هّیجارعم  ثیداحا  زا  یکی  رد  داد . دهاوخ  رتشیب  رکذ  قیفوت  وا  هب  َملاع  راگدرورپ  هجیتن  رد  درک و  دهاوخ  خوسر 

؛ ٍلاَصِخ َثاََلث  ُهُمِْزلُأ  َياَضِِرب  َلِمَع  ْنَم 

؛ منک تلصخ  هس  مزالم  ار  وا  دنک  لمع  نم  ياضر  هب  سکره 

ح1294. ص82 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ح7382. ص319 ، نامه ، - 2
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؛ ُلْهَْجلا ُهُِطلاَُخی  َال  ًارْکُش  ُُهفِّرَعُأ 

؛ دوشن هتخیمآ  ینادان  اب  هک  يا  يرازگ  ساپس  ار  وا  مناسانشب 

؛ ُناَیْسِّنلا ُهُِطلاَُخی  َال  ًارْکِذ  َو 

؛ دوش یمن  هتخیمآ  یشومارف  اب  هک  يدای  و 

؛(1) نِیقُولْخَْملا َهَّبَحَم  ِیتَّبَحَم  یَلَع  ُِرثُْؤی  َال  ًهَّبَحَم  َو 

. دوشن رایتخا  نیقولخم  ِیتسود  نآ ، رب  هک  يا  یتسود  و 

رکذ رب  تموادم  روتسد  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نامه  زا  يرگید  زارف  رد  و 
: دومرف داد و 

؛ يِرْکِذ یَلَع  ْمُد 

؛ شاب نم  دای  هب  هتسویپ 

: دیسرپ دنوادخ  هاگرد  زا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ - 

؛؟ َكِرْکِذ یَلَع  ُمُودَأ  َْفیَک  َو  ِّبَر ! اَی 

؟ مشاب وت  دای  هب  هتسویپ  هنوگچ  نم ! راگدرورپ 

؛(2) اَْینُّدلا َنِم  َِکْتَیب  َو  َِکنَْطب  ِغاَرَف  َو  َضِماَْحلا  َو  َْولُْحلا  َکِضُْغب  َو  ِساَّنلا  ِنَع  ِهَْولَْخلِاب  َلاَقَف :

ص28. ج 74 ، راونألاراحب ، - 1
ص22. نامه ، - 2
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. ایند زا  تا  هناخ  مکش و  ندوب  یلاخ  و  ایند ، شرت  نیریش و  ِنتشاد  نمشد  مدرم ، زا  يریگ  هشوگ  هب  دومرف : سپ 

اه یتسود  مامت  رب  نآ  ِیگریچ  ِموزل  دنوادخ و  هب  تّبحم  نامیا و  همزالم ي 

: تسا یتسود  ّتبحم و  ياراد  دوخ  يادخ  هب  تبسن  دوخ  نامیا  ياضتقم  هب  نامیا  اب  درف  کی  ًاساسا 

�؛(1) ِهِلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  �

. تسا رتشیب  دنوادخ  هب  ناشتّبحم  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دیآ ؛ قئاف  اه  ّتبحم  همه ي  رب  هک  دسرب  يا  هجرد  هب  ّتبحم  نیا  دیاب  یلو 

اهَنْوَضْرَت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشْخَت  ٌهَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاْنبَأ  َو  ْمُکُؤابآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  �
�؛(2) َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

هیآ ي165. هرقب ، هروس ي  - 1
هیآ ي24. هبوت ، هروس ي  - 2
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دیراد میب  شداسَک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدرک  مهارف  هک  یلاوما  ناتناشیوخ و  ناتنارسمه و  ناتناردارب و  ناتنارـسپ و  ناتناردپ و  رگا  وگب :
نامرف دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دنرت  بوبحم  امش  دزن  وا  هار  رد  داهج  وا و  هداتسرف ي  ادخ و  زا  دیـشوخ  لد  اه  نآ  هب  هک  ینکاسم  و 

. دنک یمن  تیاده  ار  نانامرفان  هورگ  ادخ  و  دنک ، رداص  ار  دوخ 

زا رت  بوبحم  امـش  دزن  اه  نیا  زا  کی  ره  رگا  دـیامرف  یم  هدرمـش و  رب  ار  اه  ناسنا  هقالع ي  دروم  ِزیچ  تشه  لاعتم  دـنوادخ  اج  نیا  رد 
رد داهِج  ای  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  زا  رت  بوبحم  ار  اه  نیا  ْدارفا  رگا  هکلب  دیشاب و  یهلا  باذع  رظتنم  دیاب  دشاب  ادخ 

دنوادخ تسادخ ؛ ّتبحم  یّلجت  ادـخ  هار  رد  داهج  ّتبحم  ربمایپ و  ّتبحم  اریز  دنـشاب ؛ یهلا  باذـع  رظتنم  دـیاب  زاب  دـننادب ، زین  ادـخ  هار 
: دیامرف یم  لاعتم 

�؛(1) ُهللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  �

ار امـش  زین  ادـخ  ات  دـینک  يوریپ  ملـس )-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -   ) نم زا  سپ  دـیراد  یم  تسود  ار  ادـخ  رگا  ربماـیپ )! يا   ) وگب
. درادب تسود 

هیآ ي31. نارمع ، لآ  هروس ي  - 1
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دنوادخ دوب ؛ دهاوخ  رهاق  ادخ ، دای  هکلب  دنک  روهقم  ار  ادخ  دای  دناوت  یمن  يدای  چـیه  درک ، خوسر  ناج  رد  ادـخ  ّتبحم  هک  یماگنه  و 
: دیامرف یم  لاعتم 

�؛(1) ًارْکِذ َّدَشَأ  َْوأ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَک  َهللا  اوُرُکْذاَف  مُکَکِسانَم  ُْمْتیَضَق  اذِإَف  �

. نآ زا  رتاسر  رتهب و  ای  دینک  یم  دای  ار  ناتناردپ  هک  هنوگ  نآ  دینک  دای  ار  ادخ  دیروآ ، اج  هب  ار  ناتّجح  بادآ  لامعا و  نوچ  سپ 

نالف راک و  نالف  مردـپ  هک  دـنتخادرپ  یم  رخافت  هب  یناجیه  روش و  اب  �ینِم  رد  تماقا  ماگنه  ندرک و  یناـبرق  زا  دـعب  ناناملـسم  زا  یخرب 
رتدیدش ای  ناتناردپ  نوچمه  ار  ادخ  دیداد  ماجنا  ار  دوخ  کسانم  هک  یماگنه  : » دـهد یم  روتـسد  نارگید  نانآ و  هب  دـنوادخ  درک . راک 

ّتبحم زا  هدـنکآ  شبلق  هشیمه  دـیاب  هدـنب  هکلب  ، (2) درادـن کسانم  ماجنا  زا  دـعب  �ینِم و  هب  صاصتخا  مـالک ، نیا  كـالم  و  دـینک » داـی 
رب ار  هچ  نآ  دـنک و  یم  نوزفا  نوگانوگ ، داعبا  رد  ار  ناسنا  ناوت  تردـق و  فرگـش ، يریثأت  اب  یتسود  قشع و  نیا  هک  دـشاب  راگدرورپ 

نارگید

هیآ ي200. هرقب ، هروس ي  - 1
. تسا ّبحتسم  دنتسه ، ینِم  رد  هک  یناسک  يارب  طقف  صوصخم  ِهجو  هب  تاریبکت  ندناوخ  هچرگ  - 2
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ترـضح هب  قشع  دش و  دهاوخ  نیریـش  ادـخ  دای  رب  تموادـم  ناسنا ، يارب  رگید  دزاس و  یم  اراوگ  ناسآ و  وا  رب  تسا ، راوگان  تخس و 
: میناوخ یم  هّینابعش  فیرش  تاجانم  رد  تفرگ ؛ دهاوخ  ارف  ار  وا  دوجو  مامت  راگدرورپ ، دای  ّقح و 

؛(1) كِرْکِذ َیلِإ  َكِرْکِِذب  ًاَهلَو  ِینْمِْهلَأ  َو  یَِهلِإ  َِکتَّبَحَم ؛ ْنِم  َهَداَیِّزلا  اَجَر  ْنَم  َماَقَم  َِکتَیَالَو  ِلْهَأ  ِیف  ِینِْمقَأ  یَِهلِإ 

روش و امن  مَهُلم  ارم  اراگدرورپ ! دراد ؛ ار  وت  ِیتسود  ِینوزف  دـیما  هک  هد  رارق  یـسک  هاگیاج  رد  دوخ  برق  لها  ناـیم  رد  ارم  اراـگدرورپ !
. تدوخ دای  يوس  هب  ار  تدوخ  دای  ِییادیش 

دای رد  ِیبات  یب  تساوخرد  هاگ  نآ  تسا و  ّتبحم  یتسود و  ِيدایز  تساوخرد  ادـتبا  اـعد  نیا  رد  دـییامن ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
ّبح رتشیب  هچره  خوسر  رکذ ، موادت  ِهار  دنا و  هتسویپ  مه  هب  دنوادخ  دای  دنوادخ و  ّتبحم  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  ادخ . دای  ِیپ  رد  ادخ 

. تساه ناسنا  ناج  رد  یهلا 

نک رتشیب  ْتقشع  ِزوس  یهلا 

نک رت  شیر  تدرد  مشیر ز  ِلد 

ص98. ج 91 ، راونألاراحب ، - 1
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رکذ عناوم 

هراشا

هتشذگ ثحابم  نمض  رد  هک  دشاب  یم  ادخ  دای  عنام  زین  يروما  اه  نامه  بسانت  هب  تسا ، رکذ  رد  ناسنا  رگ  يرای  يروما  هک  روط  نامه 
کی رد  نوقفانم  هکرابم ي  هروس ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  مینک ؛ یم  رکذ  ار  رگید  عناوم  یخرب  اج  نیا  رد  دـش . هراـشا  اـه  نآ  زا  یخرب  هب 

: دیامرف یم  یّلک  ِرادشه 

�؛(1) نوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِهللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  �

نایز نامه  اه  نآ  سپ  دنک  نینچ  سکره  و  دننک ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف  لاوما و  ادابم  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دنناراک

هیآ ي9. نوقفانم ، هروس ي  - 1
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درف ِندرک  لفاغ  تیفرظ  ياراد  هک  ییاه  لماع  ناونع  هب  ار  دالوا  لاوما و  يّدج ، رادـشه  کی  رد  لاعتم  دـنوادخ  هفیرـش ، هیآ ي  نیا  رد 
هیآ نیا  دنـشاب . یم  راک  نایز  دـنوش  راتفرگ  هطرو  نیا  رد  يدارفا  رگا  دـیامرف  یم  سپـس  تسا و  هدومرف  یفرعم  دنـشاب ، یم  ادـخ  دای  زا 

: دیامرف یم  لافنا  هکرابم ي  هروس ي  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  تسا  يرگید  رادشه  ریظن 

�؛(1) میظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهللا  َّنَأ  َو  ٌهَْنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  �

. تسوا دزن  رد  گرزب  یشاداپ  هک  تسادخ  و  دنا ، شیامزآ  هلیسو ي  ناتنادنزرف  لاوما و  هک  دینادب  و 

: دیامرف یم  راّفک  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  نونمؤم  هکرابم ي  هروس ي  رد 

�؛(2) َنوُکَحْضَت ْمُْهنِم  ُْمْتنُک  َو  يرْکِذ  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف  �

لمع و نامیا ،  ) هب هراومه  امش  و  درب ، ناترطاخ  زا  ارم  دای  ات  دیتفرگ ، هرخسم  هب  ار  نانآ  امش  یلو 

هیآ ي28. لافنأ ، هروس ي  - 1
هیآ ي110. نونمؤم ، هروس ي  - 2
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. دیدیدنخ یم  نانآ  ياهاعد )

هب ار  نامیا  لها  یسک  رگا  دشاب . یم  نانمؤم  نادّحوم و  ِنتفرگ  ازهتسا  هب  یشومارفادخ ، ِلماوع  زا  دوش  یم  هدافتسا  هفیرش  هیآ ي  نیا  زا 
. تسا نامیا  هب  طوبرم  قیاقح  زا  ندشرود  ادخ و  ِیشومارف  نآ ، یعیبط  هجیتن ي  دریگب  هرخُس 

دنوادخ دـشاب ؛ یم  دـنوادخ  دای  زا  ییادـج  لماوع  زا  بسانمان ، فرحنم و  تسود  ندـیزگرب  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  نینچ  مه 
: دیامرف یم  نایخزود  لوق  زا  لاعتم 

�؛(1)  ... ینَءاَج ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدَقَّل  ًالِیلَخ �  ًاناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  �یتَْلیَواَی  �

و ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  دای  هفاضا ي  هب  ای   ) ادخ دای  زا  ارم  هک  اّقح  متفرگ �  یمن  تسود  ار  ینالف  شاک  نم ! رب  ياو  يا 
. دومن فرحنم  دوب  هدیسر  نم  هب  هک  نآ  زا  سپ  وا ) توعد 

دروخ یم  ترسح  هارمگ  درف  تمایق ، رد  دیامرف  یم  نایب  هفیرـش  هیآ ي  اریز  دوش ؛ یم  مولعم  ْبسانمان  تسود  ریثأت  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
؛ مدیزگ یمن  رب  تسود  ناونع  هب  ار  ینالف  شاک ! يا  دنک  یم  وزرآ  و 

28 و 29. تایآ ناقرف ، هروس ي  - 1
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. دوب مهارف  ندش  رّکذتم  ِطیارش  هک  نآ  اب  تشاد  زاب  ادخ  ِهار  ادخ و  هب  ِندش  رّکذتم  زا  ارم  وا  هک  اریز 

تایاور رد  رکذ  ِعناوم  یخرب 

هراشا

: لثم تسا ؛ هدمآ  هژیو  روط  هب  رکذ  ِعناوم  یخرب  زین  تایاور  رد 

توهش يوریپ  . 1

؛(1) هَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَلَغْشَیَف  اَهوُعیُِطت  اَلَف  ِهَوْهَّشلا  ِعاَبِّتا  ِنِم  ُّدَشَأ  یِصاَعَْملا  ِیف  َْسَیل 

ادخ دای  زا  ار  امش  تروص ) نیا  ریغ  رد  هک   ) دیـشابن توهـش  رادرب  نامرف  سپ  تسین ، توهـش  زا  ّتیعبت  زا  رتدب  یهانگ  ناهانگ ، نیب  رد 
. دراد یم  زاب 

اج یب  ياهوزرآ  . 2

؛(2) رْکِّذلا یِْسُنی  َو  َلْقَْعلا  یِهُْسی  َلَمَْألا  َّنَأ  اوُمَلْعا 

. دراپس یم  یشومارف  هب  ار  ادخ  دای  لفاغ و  ار  لقع  زارد ، رود و  ياهوزرآ  هک  دینادب 

مشچ ياه  تساوخرد  . 3

؛(3) هَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَلَغْشَتَف  اََهلْؤُس  اَهوُطُْعت  اَلَف  ِْنیَْعلا  َنِم  ًارْکُش  ُّلَقَأ  ِحِراَوَْجلا  ِیف  َْسَیل 

ح3663. ص190 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
هبطخ ي86. ص116 ، حلاص ،) یحبصلل  ) هغالبلا جهن  - 2

ح3662. ص190 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 3
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هک  ) نکم هدروآرب  شیارب  دراد  هک  يا  هتساوخ  ره  سپ  درادن ، دوجو  مشچ  زا  رترکش  مک  يرازگرکـش ) ثیح  زا   ) ندب ياضعا  نایم  رد 
. دراد یم  زاب  دنوادخ  دای  زا  ار  وت  تروص ) نیا  ریغ  رد 

مدرم هرابرد ي  نخس  هب  لاغتشا  . 4

؛(1) هِرْکِذ ْنَع  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  ُهَعَطَق  ِساَّنلا  ِرْکِِذب  َلَغَتْشا  ِنَم 

. دنادرگ یم  عطقنم  شدوخ  دای  زا  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  ددرگ ، لوغشم  ادخ ) ریغ   ) مدرم دای  رکذ و  هب  سکره 

انِغ . 5

؛(2) ِءاَنِْغلا ُْلثِم  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ُّدُصَت  ِیتَّلا  یِهاَلَْملا 

(. مارح یناوخ  هزاوآ   ) ءانغ دننام : دراد  یم  زاب  ادخ  دای  زا  ار ) یمدآ   ) هک ییاه  یمرگرس 

روبنط رات و  لثم  بَرَط  تالآ  . 6

؛(3) راَتْوَْألا ِبْرَض  ُْلثِم ...  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ُّدُصَت  ِیتَّلا  یِهاَلَْملا 

(. یگدنزاون  ) ینز رات  دننام : دراد  یم  زاب  ادخ  دای  زا  ار ) یمدآ   ) هک ییاه  یمرگرس 

ح3665. نامه ، - 1
ص423. لوقعلا ، فحت  - 2

. نامه - 3
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ملع هب  لمع  مدع  . 7

: دومرف یحو  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دوواد  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ 

؛(1) يِرْکِذ َهَواَلَح  ِِهْبلَق  ْنِم  َجِرْخُأ  ْنَأ  ًهَِّینِطَاب  ًَهبوُقُع  َنیِْعبَس  ْنِم  ِهِْملِِعب  ٍلِماَع  ِْریَغ  ٍْدبَِعب  ٌِعناَص  اَنَأ  اَم  َنَوْهَأ  َّنإ 

شبلق زا  ار  دوخ  رکذ  توالح  هک  تسا  نیا  شنیرت  هداس  مهد ، یم  ماـجنا  شملع  هب  لـماع  ریغ  هدـنب ي  اـب  هک  ینطاـب  تبوقع  داـتفه  زا 
. منک یم  نوریب 

: تسا هدش  هدرمش  رکذ  عناوم  زا  لیذ  رما  ود  مالسلا -  هیلع  داّجس -  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

يروخرپ . 8

ییاورنامرف رورغ  . 9

: تسا نینچ  تیاور  نتم 

(2) ؛...  رْکِّذلا یِْسُنی  َو  ِلَمَْعلا  ِنَع  ُئِْطُبی  َو  ُطِّبَُثی  اَّمِم  ِْکلُْملا  َهَّرِغ  َو  ِعَبِّشلا  َرْکُس  َو  ِهَْألِْملا  َهَّظِک  َو  ِهَنِْطْبلا  َهَوْسَق  َّنَأ  َمَدآ ! َْنبا  اَی  َکَْحیَو  ْمَلْعا 

ییاهزیچ زا  ْکُلم ، هب  یگتفیرف  يریس و  زا  یتسمرس  یگراب و  مکش  يروخرپ و  زا  یشان  ِیلد  گنـس  هک  نادب  مدآ ! دنزرف  يا  وت  رب  ياو 
هک تسا 

ص78. یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع  - 1
. تسا هدمآ  سوه » زا  یشان  یتسس  هَْلیَْملا ؛ َهَْرتَف  «، » ِهَْألِْملا َهَّظِک   » ياج هب  راونالاراحب  رد  و  ص273 ؛ لوقعلا ، فحت  - 2
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. دوش یم  ادخ  دای  ندرک  شومارف  ثعاب  دنک و  یم  راتفر  دنُک  دراد و  یم  زاب  رادرک  زا  ار ) یمدآ  )

؛ تسا یـشومارفادخ  لماع  ترخآ ، ِیـشومارف  ایند و  هب  ندروآ  يور  عماج ، ِمالک  کی  رد  تسا و  یـشومارفادخ  ِلـماوع  زا  هاـنگ  ًاـّلک  و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

�؛(1) اْینُّدلا َهایَْحلا  َّالِإ  ْدُِری  َْمل  َو  انِرْکِذ  ْنَع  یَّلَوَت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَف  �

. نک ضارعا  دهاوخ ، یمن  ار  ایند  نیا  یگدنز  زج  هتفاترب و  يور  ام  دای  زا  هک  یسک  زا  سپ ،

رد رگیدکی  اب  دنوادخ ، دای  زا  ندنادرگ  يور  و  نآ ، رد  ندش  قرغ  ایند و  هب  هبناج  همه  ِلابقا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا 
: تسا هدمآ  ناقرف  هکرابم ي  هروس ي  رد  هک  نانچ  دنمزالت ؛

�؛(2) ًارُوب ًامْوَق  اُوناک  َو  َرْکِّذلا  اوُسَن  یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ْمُهَتْعَّتَم  ْنِکل  َو  �

.  دندوب هدش ، كاله  یهورگ  دندرک و  شومارف  ار  وت )  ) دای هک ) اج  نآ   ) ات يدرک  رادروخرب  ار  ناشناردپ  نانآ و  وت  یلو 

هیآ ي29. مجن ، هروس ي  - 1
هیآ ي18. ناقرف ، هروس ي  - 2
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رکذ راثآ  رگید 

هراشا

بارطضا ای  شمارآ  ادخ و  دای  اب  هطبار  رد  میداد . یتاحیضوت  اه  نآ  هرابرد ي  میدرمـش و  رب  ار  رکذ  زا  يراثآ  هتـشذگ ، ياه  شخب  رد 
تایاور رد  هوالع ، دـش . هئارا  یبلاطم  یـشومارفدوخ و ...  یـشومارفادخ و  ناسنا ، دای  ادـخ و  داـی  یهاـبت ، زا  يرود  ادـخ و  داـی  اـه ، لد 

هک يراثآ  اب  یعون  هب  دناوت  یم  هچرگ  هک  تسا  هدش  هدرمـش  رکذ  يارب  يراثآ  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  ًاصوصخ  نیموصعم :
زین ار  اه  نآ  زا  یخرب  لقاّدـح  تسا  راوازـس  نیموصعم : تاملک  رد  اه  نآ  هب  هژیو  تیانع  رطاخ  هب  اّما  دـشاب  طبترم  میداد  حیـضوت  ًاقباس 

: مینک رکذ  هب  اج  نیا  رد 
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نطاب ِینشور  لد و  ندش  ینارون  . 1

؛(1) ِبُولُْقلا ُهَراَِنتْسا  ِرْکِّذلا  ُهَرَمَث  مالسلا :-  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

. تساه لد  ندش  نشور  ادخ ) دای  و   ) رکذ هویم ي 

و:

؛(2) بُولُْقلا ُهَنِینْأَمُط  َو  ِروُدُّصلا  ُءاَلَج  ِهَّللا  ُرْکِذ 

. تساه لد  شخب  شمارآ  اه و  هنیس  يالج  ادخ  دای 

و:

؛(3) ِرئاَمَّضلا ُِسنُوی  َو  َِرئاَصَْبلا  ُرِیُنی  ِهَّللا  ُرْکِذ 

. ار اه ) نطاب   ) اهریمض دهد  یم  سنا  ار و  اه  ییانیب  اه و  تریصب  دنادرگ  یم  نشور  ادخ  دای 

و:

؛(4) هَُّبل َو  ُهَْلقَع  َرََّون  َو  ُهَْبلَق  ُهَّللا  یَیْحَأ  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َرَکَذ  ْنَم 

. دنادرگ ینارون  ار  شدرخ  لقع و  دنک و  هدنز  ار  وا  لد  دنوادخ  دنک ، دای  ار  ناحبس  دنوادخ  هک  ره 

و:

ح3637. ص189 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ح3639. نامه ، - 2
ح3640. نامه ، - 3
ح3645. نامه ، - 4
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؛(1) هَدَناَعُْملا َدَْعب  ِِهب  ُداَْقنَت  َو  ِهَوْشَْعلا  َدَْعب  ِِهب  ُرِْصُبت  َو  ِهَْرقَْولا  َدَْعب  ِِهب  ُعَمْسَت  ِبُولُْقِلل  ًءالِج  َرْکِّذلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ 

مـشچ فعـض  شوگ و  ینیگنـس  زا  سپ  نآ  هلیـسو ي  هب  اه ) ناسنا  هک   ) داد رارق  اه  لد  ینـشور  بجوم )  ) ار دوخ  دای  ناحبـس ، دنوادخ 
. دندرگ یم  رادرب  نامرف  عیطم و  ینمشد ، يزوت و  هنیک  زا  سپ  دننیب و  یم  دنونش و  یم  قیاقح ) ِندیدن  ندینشن و  )

؛...  و

اب دنوادخ  هچ  نآ  هلمج ي  زا  دـنک . یم  تخـس  ار  بلق  دـناریم و  یم  ار  لد  ادـخ  دای  كرت  ینعی  تسا ؛ قداص  مه  نآ  سکع  هک  نانچ 
: تسا مالک  نیا  دومرف ، تاجانم  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسوم  بانج 

؛(2) َْبلَْقلا ُتیُِمی  ِیناَیِْسن  َّنِإ 

. دناریم یم  ار  بلق  نم ، ِندرک  شومارف  انامه 

: دومرف یحو  نینچ  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسوم  ترضح  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  دراد  رگید ، یتیاور  رد  زین  و 

؛(3) َبُولُْقلا یِسُْقی  يِرْکِذ  َكْرَت  َّنِإ  َو  َبُونُّذلا  یِْسُنت  ِلاَْملا  َهَْرثَک  َّنِإ 

هبطخ ي222. ص342 ، حلاص ،) یحبصلل  ) هغالبلا جهن  - 1
ص498. ج 2 ، یفاک ، - 2

ص497. نامه ، - 3
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. دنک یم  تخس  ار  بولق  نم ، دای  ِكرت  دراپس و  یم  یشومارف  هب  ار  ناهانگ  لام ، ِيدایز  انامه 

ناج ِنتفرگورین  ینامداش و  . 2

؛(1) نیِّبِحُْملا ُهََّذل  ُرْکِّذلا  مالسلا :-  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع 

. تسادخ ناتسود  تّذل  یلاعت ) كرابت و  دنوادخ   ) دای دیامرف : یم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما 

و:

؛(2) بُوبْحَْملا ُهََسلاَُجم  َو  ِسوُفُّنلا  ُتُوق  ِهَّللا  ُرْکِذ 

. تسا تسود  ترضح  ینیشنمه  ناج و  حور و  شخبورین  ادخ  دای 

و:

؛(3) بُولُْقلا ُهاَیَح  ِرْکِّذلا  ِیف 

. تساه لد  ِیناگدنز  ادخ  دای  رد 

؛ ...  و

تمحر لوزن  . 3

؛(4) هَمْحَّرلا ُلِْزنَتْسَی  ُرْکِّذلا ... 

. دروآ یم  ورف  ار  دنوادخ  شزرمآ  تمحر و  ادخ  دای  رکذ و 

ح3649. ص189 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ح3652. نامه ، - 2
ح3643. نامه ، - 3
ح3633. نامه ، - 4
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روما رد  يزوریپ  . 4

؛(1) رُومُْألا ِِهب  ُحَْجنَتُْست  ِهَّللا  ُرْکِذ 

. دنسر یم  ماجنارس  يزوریپ و  هب  ادخ  دای  اب  اهراک 

راکشآ ناهن و  رد  رادرک  ِندشوکین  . 5

؛(2) رْهَْجلا َو  ِّرِّسلا  ِیف  ُُهلاَْعفَأ  ْتَنُسَح  ِرْکِّذلا  ِماَوَِدب  ُهَْبلَق  َرَمَع  ْنَم 

. ددرگ وکین  راکشآ ، ناهن و  رد  وا  لاعفا  دنادرگ ، دابآ  ادخ  دای  رارمتسا  ماود و  اب  ار  دوخ  لد  سکره 

هقعاص زا  ناما  . 6

: تسا هدش  تیاور  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  تسا ؛ هقعاص  زا  ناما  دّدعتم ، تایاور  بسح  هب  ادخ  رکذ 

؛(3) ّلَجَوَّزَع َهَّللا  ُرُکْذَی  َوُه  َو  ُهُذُخْأَت  َال  َهَقِعاَّصلا  اَّلِإ  ٍهَتیِم  ِّلُِکب  ُنِمْؤُْملا  ُتوُمَی 

. دریگ یمن  ار  وا  دشاب  ادخ  رکذ  لاح  رد  رگا  هک  هقعاص ، اب  رگم  دریمب  تسا  نکمم  یلکش  ره  هب  نمؤم 

نیا یحیحـص  ِتیاور  رد  یلو  دریم ، یمن  هقعاـص  هب  نمؤم  دـنوادخ ، رکذ  نیح  رد  دـیامرف  یم  ناـیب  رگید  تاـیاور  یخرب  تیاور و  نیا 
زا هک  ْدیَُرب ; بانج  تسا . هدش  هداد  هعسوت  بلطم 

ح3641. نامه ، - 1

ح3658. نامه ، - 2
ص500. ج 2 ، یفاک ، - 3
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: دندومرف مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دیوگ  یم  تسا  هتسجرب  هیقف و  تاور 

؛ ًارِکاَذ ُبیُِصت  َال  َقِعاَوَّصلا  َّنِإ 

. دنک یمن  تباصا  دنوادخ  رکاذ  هب  اه  هقعاص 

: دنک یم  هفاضا  ْدیَُرب ; سپس 

؛؟ ُرِکاَّذلا اَم  َو  ُْتُلق :

؟ تسیک رکاذ  متفگ :

: دندومرف ترضح 

؛(1) ٍهَیآ َهَئاِم  َأَرَق  ْنَم 

. دناوخب هیآ  دص  هک  یسک 

بش و زا  کی  ره  رد  ای  زور  هنابش  رد   ) دشاب هدناوخ  هیآ  دص  هک  ار  یسک  مالسلا -  هیلع  ترـضح -  دییامرف  یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
رد هیآ  هاجنپ  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  تایاور  ضعب  رد  و  دـشابن . رکذ  لوغـشم  هقعاص  نیح  رد  هچرگ  دـنا ، هدروآ  باسح  هب  رکاذ  زور )

: دوش یم  هتشون  نیرکاذ  هرمز ي  رد  دناوخب ، بش 

َنِم َِبتُک  ًهَیآ  َنیِسْمَخ  َأَرَق  ْنَم  َو  َنِیِلفاَْغلا  َنِم  ْبَتُْکی  َْمل  ٍهَْلَیل  ِیف  ٍتاَیآ  َرْشَع  َأَرَق  ْنَم 

. نامه - 1
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؛(1) نیِرِکاَّذلا

. دوش یم  هتشون  نیرکاذ  زا  دناوخب  هیآ  هاجنپ  هک  یسک  دوش و  یمن  هتشون  نیلفاغ  زا  دناوخب  بش  رد  هیآ  هد  هک  یسک 

. دشاب یم  هیآ  دص  هقعاص ، زا  نما  رد  كالم  ْدیَُرب ; تیاور  بَسَح  هب  هّتبلا 

؛ ِرْکِّذلا ُنَسْحَأ  ُهَّنِإَف  ُهُرْکِذ  َّلَج  ِهَّللا  ِرْکِذ  ِیف  اوُضِیفَأ  : » دیامرف یم  ترـضح  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  يا  هبطخ  رد  و 
: دیامرف یم  نایب  دنوادخ  رکذ  يارب  ار  لیذ  رثا  راهچ  تسا » دای  نیرتهب  هک  تسا  دنم  هوکش  شدای  هک  ادخ  رکذ  رد  دیوش  دراو 

قافن زا  ناما  . 7

؛ ِقاَفِّنلا َنِم  ٌناَمَأ  َوُه  َو 

. تسا ییورود  زا  نتسر  هیام ي  نآ  و 

شتآ زا  ییاهر  . 8

؛ ِراَّنلا َنِم  ٌهَءاََرب  َو 

. تسا خزود  زا  يرود  بجوم  و 

ریخ قّلعت  ببس  . 9

؛ ّزَع َو  َّلَج  ُهَّللا  ُهُمِسْقَی  ٍْریَخ  ِّلُک  َْدنِع  ِِهبِحاَِصل  ٌریِکْذَت  َو 

ص612. نامه ، - 1
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. دهد یم  رارق  ضرعم  رد  هدرک  يزور  شّلجوّزع  يادخ  هک  يریخ  ره  ماگنه  ار  دوخ  بحاص  و 

شرع ریز  رد  همزمز  ياراد  . 10

؛(1) ِشْرَْعلا َتْحَت  ٌّيِوَد  َُهل  َو 

. دراد ییاوآ  شرع  ریز  رد  و 

 ... . و 

ص149. لوقعلا ، فحت  - 1
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ادخ دای  ِبدا 

هراشا

نامز ره  رد  دنناوتب  هک  تسا  هتـشاد  اور  دوخ  ناگدنب  ّقح  رد  ار  تمحر  نیا  میرک  دنوادخ  تسا و  بسانم  لاح ، ره  رد  هچرگ  ادـخ  دای 
رثا ادخ  دای  طیارـش ، نآ  تیاعر  مدع  اب  هک  دنک  تیاعر  ادخ  رکذ  رد  بسانت ، هب  ار  یطیارـش  دـیاب  هدـنب  اّما  دنـشاب ، وا  دای  هب  ناکم  ره  و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تشاد ؛ دهاوخن  ار  دوخ  بسانم 

�؛(1) مُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ُهللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیذَّلا  َنیِتبْخُْملا  ِرَِّشب  َو  �

. دسرت یم  ناشیاه  لد  دوش ، دای  ادخ  نوچ  هک  اه  نامه  هد ؛ تراشب  ار  ناصلخم  ناعضاوتم و 

: زین و 

34 و 35. تایآ ّجح ، هروس ي  - 1
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قَْحلا �؛(1) َنِم  َلََزن  ام  َو  ِهللا  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشْخَت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  �

عـشاخ نتورف و  هدش ، لزان  ّقح  زا  هچ  نآ  يارب  ادخ و  دای  يارب  ناشیاه  لد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  ایآ 
. دوش

: تسا هدمآ  تیاور  رد  و 

؛(2) ِینُرُکْذَت َنیِح  ِْبلَْقلا  َعِشاَخ  يِرْکِذ ، َْدنِع  ِسْفَّنلا  َلِیلَذ  ْنُکَف  یسیِع )! ای  )

. دشاب عشاخ  تبلق  نم ، ِندروآ  دای  هب  ِتقو  لیلذ و  تَسْفَن  نم ، دای  ماگنه  یسیع )! يا  )

: دومرف مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد  و 

؛(3) يِرْکِذ َْدنِع  َِّنئَمْطا  َو  ًاِرباَص  ِیئاََلب  َْدنِع  َو  ًاعِشاَخ  يِرْکِذ  َْدنِع  ْنُک  َو  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  يِرْکِذ  ِْرثْکَأ 

اب نم ، دای  ماگنه  شاب و  روبـص  نم ، شیاـمزآ  ماـگنه  رد  شاـب و  هتـشاد  عوضخ  نم ، رکذ  ماـگنه  نک و  داـی  رایـسب  زور ، بش و  رد  ارم 
. شاب شمارآ 

هیآ ي16. دیدح ، هروس ي  - 1
ص136. ج 8 ، یفاک ، - 2
ص497. ج 2 ، نامه ، - 3
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: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  زا  و 

؛ َکَناَلْعِإ َكُراَمْضِإ  ُِقباَُطی  َو  َکَناَِسل  َُکْبلَق  ِهِیف  ُِقفاَُوی  اًِلماَک  ًارْکِذ  ُهْرُکْذا  َو  ًایِهَال  ُهَْسنَت  َال  َو  ًایِهاَس  ُهَناْحبُس  َهَّللا  ِرُکْذَت  َال 

وهل هب  ار و  وا  نکم  شومارف  و  یـشاب ) لفاغ  لد ، رد  ییوگب و  رکذ  ناـبز ، هب   ) یـشاب یهاـس  هک  یلاـح  رد  ار  ناحبـس  يادـخ  نکم  رکذ 
؛ دشاب قباطم  تنابز )  ) ترهاظ اب  تلد )  ) وت ناهن  قفاوم و  تنابز  اب  تلد  نآ  رد  هک  لماک  يرکذ  ار  وا  نک  رکذ  و  يزادرپب ،

: دنیامرف یم  هفاضا  سپس 

؛(1) كِْرمَأ ِیف  اَهَدِقْفَت  َو  َكِرْکِذ  ِیف  َکَسْفَن  یَْسنَت  یَّتَح  ِرْکِّذلا  َهَقیِقَح  ُهَرُکْذَت  َْنل  َو 

( ادـخ دای   ) دوخ راک  رد  ار  تسفن  ینک و  شومارف  رکذ ، ماگنه  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  رگم  ینک  یمن  داـی  رکذ ، تقیقح  هب  ار  وا  زگره  و 
. یباین

راگدرورپ ياقل  هب  قایتشا  رکذ و  همزالم ي 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  و 

؛(2) ِهِسْفَِنب َأَزَهَتْسا  ِدَقَف  ِِهئاَِقل  َیلِإ  ْقَتْشَی  َْمل  َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َرَکَذ  ْنَم 

ح3628. ص188 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ص111. ج 2 ، ماّرو ، هعومجم  - 2
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. تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دشابن ، شتاقالم  قاتشم  یلو  دنک  دای  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  یسک 

؛ دنک یم  دای  ار  ادخ  هچ  يارب  ناسنا  دشاب !؟ هتشادن  ار  وا  اب  تاقالم  يوزرآ  یلو  دنک  دای  هتسویپ  ار  دنوادخ  ًاتقیقح  یـسک  دوش  یم  رگم 
چیه تسوا ، ریغ  هچ  ره  تسا و  نیرت و ...  هدنـشخب  نیرت ، نابرهم  نیرتاناوت ، نیرتاـناد ، نیرت ، بوبحم  نیرت ، گرزب  نیرتاـبیز ، وا  نوچ 

یم یقاب  مه  ایند  رد  رگا  نمؤم  درف  ْتقیقح  رد  و  دشابن !؟ راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  یـسک  دـناوت  یم  يرما  نینچ  مهف  دوجو  اب  ایآ  تسا ؛
: تسا هتساوخ  نینچ  شبوبحم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا ، دوخ  يادخ  ِورگ  رد  شلد  هک  نیا  نیع  رد  دَنام 

(1) ؛...  هَّللا ِءاَِقل  َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمَُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  ُلاَجآلا  َالوَلَف 

رطاخ هب  دـنام  یمن  رادـیاپ  ناشمـسج  رد  ناشناج  مه ، ندز  مه  رب  مشچ  کی  تسا ، هتـشون  ناشیارب  دـنوادخ  هک  يرمع  تّدـم  دوبن  رگا 
. ادخ تاقالم  هب  قوش 

ص193. ج 65 ، راونألاراحب ، - 1
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: ِهارمه ادخ  دای  هک  تسا  نآ  ّلجوّزع  دنوادخ  ِرکذ  ِبدا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تشذگ  هچ  نآ  زا  نیاربانب 

؛ ادخ زا  سرت  .1

؛ ادخ ربارب  رد  ّتلذ  عوشخ و  .2

؛ ادخ دای  ماگنه  شمارآ  هنینأمط و  .3

؛ ادخ دای  ماگنه  دوخ ، یّتح  رگید  زیچ  ره  ِیشومارف  لد و  نابز و  ِلماک  تقفاوم  .4

؛ هللا ءاقل  هب  قایتشا  .5

. دشاب

لاعتم يادخ  دای  رد  رهاظ  ِبدا 

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  زا  یتیاور  رد  تسا ؛ دیکا  شرافـس  دروم  روما  زا  ناهد ، ندوب  هزیکاپ  زین  رهاظ  ِبدا  رظن  زا  و 
: تسا هدمآ  نینچ 

؛(1) ْهیَلَع ُْمتْرَدَق  اَِمب  اَهُوبِّیَطَف  ًاحیِر  اَُهبَیْطَأ  ِهَّللا  َیلِإ  اَهُّبَحَأَف  ْمُکِّبَر  ِقُرُط  ْنِم  ٌقیِرَط  ْمُکُهاَْوفَأ 

ناتیاه ناهد  سپ  تساه . نآ  نیرتوبشوخ  دنوادخ ، دزن  رد  اه  نآ  نیرت  بوبحم  تسا و  ناتراگدرورپ  ياه  هار  زا  یهار  امش  ياه  ناهد 
. دینک وبشوخ  دیناوت ، یم  هک  يا  هنوگ  هب  ار 

ص559. ج 2 ، نساحملا ، - 1
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دـشاب و هزیکاپ  تهج ، ره  زا  هشیمه و  دـیامن  یعـس  ناسنا  تسا  رتهب  دراد  یم  تسود  ار  نیرّهطتم  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  یّلک ، روط  هب  و 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنک . دای  تراهط  اب  تسا  رودقم  هک  اج  نآ  ات  زین  ار  لاعتم  يادخ 

�؛(1) نیرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهللا  َّنِإ  �

. دراد یم  تسود  ار  ناگزیکاپ  ناراک و  هبوت  دنوادخ 

لوزن نأش  تایاور ، بسح  هب  هکلب  هدـش و  قیبطت  ثَبَخ ) هلازا ي   ) يرهاظ تراهط  رب  حیحـص ، ِتیاور  ساسارب  هچرگ  همیرک  هیآ ي  نیا 
، تسا تراهط  ْمّمیت  هکلب  لـسغ و  وضو و  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  قیبطت  لـباق  تراـهط ، عون  ره  رب  یلو  تسا  هدوب  يرهاـظ  ِتراـهط  نآ ،

دوعـص هتـسیاش ي  وا  رکذ  رت و  کیدزن  دـنوادخ  هب  رهاـط ، درف  دـنوادخ و  بوبحم  دروم ) بسح  هب   ) تاراـهط نیا  زا  کـی  ره  رب  ِندوب 
نیا زا  مورحم  ار  دوخ  هدش و  لفاغ  ادخ  دای  زا  دیابن  ناسنا  یلیلد ، ره  هب  تراهط  مدع  هطساو ي  هب  دنچره  تسا ؛ رتشیب 

.« دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  ادخ  و  � ؛ نیرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهللا  َو  � : » هفیرش ي هیآ ي  تسا  قوف  هیآ ي  لثم  و  هیآ ي222 ؛ هرقب ، هروس ي  - 1
هیآ ي108. هبوت ، هروس ي 
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(1). دیامن یهلا  لضف  ياهتنم  یب  هرتسگ ي 

بتارم ياراد  کیکـشت و  تاذ  يرما  ْعراش  رابتعا  رد  تراهط  میدرک ، تابثا  هقف  رد  هک  ناـنچ  دوش  هراـشا  تسا  بساـنم  اـج  نیا  رد  - 1
وضو ياراد  َالثم  هک  یسک  دوش و  یم  لماش  ار  لسغ  وضو و  ات  دئاز  ياهوم  هلازا ي  براش و  نخان و  ِنتفرگ  زا  یعیسو  هنماد ي  تسا و 

رد مالـسلا -  هیلع  ماما -  هرارز ، هحیحـص ي  رد  هک  نانچ  دـیازفا ؛ یم  دوخ  ِتراهط  رب  دریگب  زین  ار  دوخ  براش و ...  نخاـن و  رگا  تسا 
براش و ندرک  هاتوک  نخان ، نتفرگ   ) روما نیا  انامه  و  ًاریِهْطَت ؛ ُهُدیِزََیل  َِکلَذ  َّنِإ  َو  دـندومرف ...« : یبلطم  نینچ  هب  عجار  وا  شـسرپ  خـساپ 

یم ار  درف  تراهط  اه  نیا  دـندومرف  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  هک  نیا  زا  ص63 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  دـنیازفا ». یم  وا  تراهط  رب  ...( 
همه ي عراش  نوچ  دراد و  هار  نآ  رد  دادتـشا  فعـض و  تسا و  هدش  رابتعا  یکیکـشت  وحن  هب  عراش  دزن  ْتراهط  دوش  یم  مولعم  دـیازفا ،

رتشیب لیـصفت  تسا . حجار  فّلکم  يارب  تاراهط  نیا  همه ي  ِنتـشاد  سپ  تسا  دنوادخ  بوبحم  ْتراهط  دـناد و  یم  تراهط  ار  اه  نیا 
. تسا هقف  هب  لوکوم  اه  ههبش  یخرب  عفد  بلطم و 
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اه نآ  راثآ  توافت  و  راکذا ، رد  تلیضف  بتارم 

تاذ تقیقح  هب  همه  باـبل ، رد  دنـشاب و  یم  راـثآ  تفارـش و  تمظع و  ياراد  یـسدق و  همه  یهلا  رترب  تافـص  ءامـسا و  راـکذا ، هچرگ 
یخرب دنک ، یم  فارتعا  نآ  هب  زین  یناسنا  مهف  دوش و  یم  هدافتسا  نیموصعم : نانخس  زا  هک  نانچ  نآ  اّما   (1) دننک یم  تشگزاب  ّتیدحا 

رد ًاضرف  تسا ؛ ّصاخ  راثآ  ياراد  ای  رتشیب  ای  رترب  راثآ  تفارـش و  ياراد  رت و  يوق  ْسدـقا  تاذ  رب  تلالد  رد  راکذا ، تافـص و  ءامـسا و 
هب ِملع  هزادنا ي  هب  یلو  دوش  یم  هدرمش  راگدرورپ  تافص  زا  عیمس  هچرگ  میلع  عیمس و  هسیاقم ي 

تاذ نیع  ییانعم  هب  همه  تیاهن  رد  دنک و  یم  تاذ  تافص  هب  تشگرب  ْلعف  تافـص  دنـشاب و  یم  تاذ  نیع  ْتاذ  تافـص  مامت  نوچ  - 1
. دشاب یم  یهانتیال  ضحم  دوجو  درادن و  هار  نآ  رد  يّزجت  بّکرت و  هنوگ  چیه  هک  دنشاب  یم  ّقح  سدقا 
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عیمـس تشگرب  هک  اج  نآ  زا  یلب  دوش . یم  لماش  ار  تامولعم  همه ي  شتلالد  هک  میلع  فالخ  هب  دراد  ّقح  تاذ  رب  تلالد  تاعومـسم ،
یم ّتیدـحا  سدـقا  تاذ  رب  تلالد  تفـص ، ود  ره  سپ  تسا  ّقح  تاذ  نیع  مه  ملع  تسا و  تاعومـسم  هدودـحم ي  رد  ملع  تفـص  هب 

هچرگ تسا ، يوقا  یهلا  سدـقا  تاذ  رب  ملع و  تفـص  رب  میلع  ِظفل  ِتلالد  دـنراد و  تواـفت  تلـالد  ثیح  زا  فصو  ود  نیا  یلو  دـننک ،
اریز تسا ؛ میلع  زا  ياوقا  ْعیمس  یثیح  زا  زین  قح  تاذ  رب  تلالد  رظن  زا  هکلب  دشاب ، یم  يوقا  تاعومـسم  هب  ملع  رب  عیمـس  تفـص  تلالد 
یم راثآ  ّبترت  یّلجت و  ماقم  رد  یهلا  يانسُح  تافص  ءامسا و  نیاربانب  دراد . یئزج  وحن  هب  تاعومسم  هب  ملع  هک  دنک  یم  بابثا  ار  یتاذ 

: میناوخ یم  اعد  رد  تهج  نیا  زا  دنشاب ؛ توافتم  دنناوت 

؛ اَهِرَبْکَِأب َِکئاَمْسَأ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

؛(1) اه نآ  نیرت  گرزب  ّقح  هب  تئامسا  نایم  زا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادنوادخ !

: مییوگ یم  لاح  نیع  رد  یلو 

. هللاءاش نإ  تفگ  میهاوخ  نخس  نیا ، زا  دعب  مظعا ، مسا  هرابرد ي  - 1
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؛ ٌهَرِیبَک َِکئاَمْسَأ  ُّلُک  َو 

؛ دنتسه گرزب  وت  يامسا  همه ي  هک  یلاحرد 

: مینک یم  هفاضا  سپس  و 

؛(1) اَهِّلُک َِکئاَمْسَِأب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

. تئامسا همه ي  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ادنوادخ !

هب دوش ؛ یم  رکذ  تسا  مسا  نآ  اب  طبترم  هک  یتهج  سپـس  و  يِذَّلا »...  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا هدـمآ  دّدـعتم  ياـهاعد  رد  و 
: منک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع 

؛ ُضْرَْألا َو  ُءاَمَّسلا  ُموُقَت  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. تساجرب اپ  نیمز  نامسآ و  نآ ، هب  هک  تمسا  نآ  هب 

؛(2) عِمَتْجُْملا ُقِّرَُفت  ِِهب  َو  َقِّرَفَتُْملا  ُعَمْجَت  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. يزاس هدنکارپ  ار  عمتجم  يروآدرِگ و  ار  هدنکارپ  نآ ، هب  هک  تمسا  نآ  هب 

؛(3) کَلَْفلا ِِهب  َْتیَرْجَأ  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. يدرک ناور  ار  خرچ  نادب  هک  تمان  نآ  هب 

ص760. ج 2 ، دّبعتملا ، حالس  دّجهتملا و  حابصم  - 1
ص59. ج 83 ، راونألاراحب ، - 2

ص102. ج 55 ، نامه ، - 3
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؛... مُهَقاَزْرَأ ْمِْهَیلِإ  ُقوُسَت  ِِهب  َو  ُءاَشَت  َْفیَک  ِماَحْرَْألا  ِیف  َکَْقلَخ  ِِهب  ُرِّوَُصت  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

، مان نآ  تکرب  هب  یهاوخ و  یم  هک  وحن  ره  ناردام  ياه  مکـش  رد  ار  دوخ  تاـقولخم  نآ ، تکرب  هب  یهد  یم  تروص  هک  وت  ماـن  نآ  هب 
. ار ناشیاه  يزور  ناشیا  يوس  هب  ییامن  یم  ناور 

؛(1) ِکئاَِیلْوَأ ِبُوُلق  َْنَیب  ِِهب  َْتفَّلَأ  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. دوخ ناتسود  ياه  لد  نایم  نآ ، تکرب  هب  وت  يا  هداد  رارق  تفلا  هک  وت  مان  نآ  هب 

؛(2) َْتبَجَأ ِِهب  َتیِعُد  اَذِإ  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. ینک تباجا  يوش ، هدناوخ  نادب  هاگره  هک  وت  مان  نآ  هب 

؛(3) یَتْوَْملا ِِهب  ِییُْحت  يِذَّلا  َکِمْسِاب 

. يزاس هدنز  نادب  ار  ناگدرم  هک  وت  مان  نآ  هب 

ّقح ترـضح  لاعفا  زا  یلعف  اب  یبسانت  ّقح ، سدـقا  تاذ  زا  یفـصو  مسا و  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اه  نآ  رئاظن  هکراـبم و  تارقف  نیا  زا 
. میناوخب بسانم  مان  نآ  اب  ار  يادخ  تسا  هتسیاش  لاعتم ، دنوادخ  زا  تساوخرد  ماقم  رد  دراد و 

ص234. ج 82 ، نامه ، - 1

ص230. ج 94 ، نامه ، - 2
ص576. ج 2 ، یفاک ، - 3
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رکذ نیرترب 

هراشا

(1) هللا ّالا  هلإ  رکذ ال  تیب : لها  تایاور  رد 

ًارهاظ هچرگ  تسا ، هدش  زاربا  يدّدعتم  ياهرظن  دـیحوت ، رب  تسین » هللا  زج  يدوبعم  هللا ؛ ّالا  هلإ  ال   » هبّیط ي هملک ي  تلالد  ِّتیفیک  رد  - 1
هتفرگ رارق  ام  باختنا  دروم  لوصا ، ملع  زا  ءانثتـسا  موهفم  ثحب  رد  هچ  نآ  دـنراد . قافّتا  هملک  نیا  طّسوت  بلطم  لـصا  هداـفا ي  رب  همه 

هک نانچ  تسا  هدوب  هنع  ٌغورفم  یعون  هب  برعلا  هریزج  مدرم  گـنهرف  رد  هللا  ِسدـقا  تاذ  دوجو  هک  اـج  نآ  زا  تسا : نینچ  ًاـبیرقت  تسا 
هب ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میتسرپ  یمن  ار  اه  نیا  � ؛ یْفلُز ِهللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  � دنک : یم  لقن  نیکرشم  لوق  زا  میرک  نآرق 

َنوُمَْلعَت � ُْمتنُک  نِإ  اَهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَأـْلا  ِنَمِّل  ْلـُق  � دـیامرف : یم  نونمؤم  هروـس ي  رد  و  هیآ ي3 ؛) رمز ، هروس ي  . ) دننک کیدزن  دـنوادخ 
همه دنیوگ : یم  يدوز  هب  دیناد !؟ یم  امش  رگا  تسیک ، ِنآ  زا  دنتـسه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  وگب : � ؛ نوُرَّکَذَت اَلَف  َأ  ُْلق  ِهِلل  َنُولوُقَیَس 
اَلَفَأ ُْلق  ِهِلل  َنُولوُقَیَـس  ِمیِظَْعلا �  ِشْرَْعلا  ُّبَر  َو  ِعـْبَّسلا  ِتاَواَـمَّسلا  ُّبَّر  نَم  ْلـُق  � زین : و  دـیوش ؛؟ یمن  رّکذـتم  اـیآ  وگب : تسادـخ �  ِنآ  زا 

اه نیا  همه ي  تفگ : دنهاوخ  يدوز  هب   � تسا ؟ میظع  شرع  راگدرورپ  هناگ و  تفه  ياه  نامسآ  راگدرورپ  یـسک  هچ  وگب : � ؛ َنوُقَّتَت
َنوُمَْلعَت � ُْمتنُک  نِإ  ِْهیَلَع  ُراُجی  َال  َو  ُریُِجی  َوُه  َو  ٍء   ْ َیـش ّلُک ِ  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  نَم  ُْلق  � زین : و  دینک ؛؟ یمن  هشیپ  اوقت  ایآ  وگب : تسادـخ ؛ ِنآ  زا 

یم هانپ  ناهانپ  یب  هب  دراد و  تسد  رد  ار  تادوجوم  همه ي  تموکح  یسک  هچ  دیناد ، یم  رگا  وگب : نوُرَحُْست � ؛ یَّنَأَف  ُْلق  ِهِلل  َنُولوُقَیَس 
یم هداد  بیرف  اـجک  زا  سپ  وـگب : تسادـخ ؛ ِنآ  زا  اـه ) نیا  هـمه ي  : ) تـفگ دـنهاوخ  يدوز  هـب   � درادـن !؟ نداد  هانپ  هب  زاـین  دـهد و 

ریبعت هب  هللا . رگم  تسین  هجو  چـیه  هب  يدوبعم  چـیه  هک  تسا  نآ  هللا  اـّلا  هلإ  ـال  زا  روظنم  اذـل  84 89 ؛ تایآ نونمؤم ، هروس ي  دـیوش »؟!
انعم نیا  اب  و  تسین ، نکمم  يرگید  دوبعم  چیه  تسا  هنع  ٌغورفم  دوجولا و  بجاو  هک  هللا  زا  ریغ  هک  دنک  یم  نایب  دیحوت  هملک ي  رگید ،

. دوخ ياج  رد  رتشیب  لیصفت  تسناد . ال »  » ِرّدقم ربخ  ار  نکمم »  » ناوت یم  هک  دوش  یم  نشور 
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: مینک یم  لقن  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  يدّدعتم  تایاور  عوضوم ، نیا  رد  تسا . هدش  هدرمش  نیرترب 

(1) ؛» هَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِلْوَق ْنِم  َلَْضفَأ  ٌء  ْیَش  ِرْکِّذلا  َنِم  اَم 

. تسین هللا » ّالا  هلإ  ال   » زا لضفا  يرکذ  راکذا ، نایم  زا 

؛(2) راَکْذَْألا ُدِّیَس  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق

. تسا راکذا  ِرورَس  هللا » ّالا  هلإ  ال   » رکذ

(3) ؛» ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق ِهَداَبِْعلا  ُْریَخ 

. تسا هللا » ّالا  هلإ  ال   » نتفگ تدابع ، نیرتهب 

ص20. يدنوارلل ،)  ) تاوعدلا - 1
ص312. ج 90 ، راونألاراحب ، - 2

ص517. ج 2 ، یفاک ، - 3
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(1) ؛» هَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِلْوَْقلا ُدِّیَس 

. تسا هللا » ّالا  هلإ  ال  ، » لاوقا رورَس 

؛(2) ماَلَْکلا ُدِّیَس  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق

. تسا نانخس  رورَس  هللا » ّالا  هلإ  ال   » رکذ

(3) ؛» هَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ِلْوَق ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٌهَِملَک  ِماَلَْکلا  َنِم  اَم 

. تسین هللا » ّالا  هلإ  ال   » راتفگ زا  رت  بوبحم  یمالک  ّلجوّزع  دنوادخ  هاگشیپ  رد 

(4) ؛...  ْهیَدَی َْنَیب  ُلُجَّرلا  اَهُمِّدَُقی  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدلا  َنِم  ٌْریَخ  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

. دتسرف ارس  رگید  هب  شیپ  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  هَّللا » ّالإ  هلإ  «ال 

ص204. ج 90 ، راونألاراحب ، - 1
ص22. يدنوارلل ،)  ) تاوعدلا - 2

ص6. لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 3
ِلَبَج ْنِم  ٌْریَخ  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍهَِّضف  ِلَـبَج  ْنِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َناَْحبُـس  : » تسا نینچ  تیاور  ماـمت  و  ص173 ؛ ج 90 ، راونألاراحب ، - 4

َّلُک ُلوُقَی  ْنَمَف  ٍهَبَقَر  ِْفلَأ  ِْقتِع  ْنِم  ٌْریَخ  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُلُجَّرلا  اَهُمِّدَُـقی  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدـلا  َنِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ٍبَهَذ 
هک يا  هرقن  هوک  زا  تسا  رتهب  ُهَّللا » َناَْحبُس  « ؛ ِراَّنلا یَلَع  ُهَدَسَج  ُهَّللا  َمَّرَح  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس   » ٍهَّرَم َهَئاِم  ٍمْوَی 
رد هچ  نآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » دوش و هداد  ادخ  هار  رد  هک  ییالط  هوک  زا  تسا  رتهب  ِهَِّلل » ُدْمَْحلا   » دوش و هداد  ادـخ  هار  رد 

َناَْحبُـس : » دیوگب هبترم  دص  زور  ره  رد  سکره  سپ  مالغ . رازه  ندرک  دازآ  زا  تسا  رتهب  ُرَبْکَأ » ُهَّللا   » دتـسرف و شیپ  ناسنا  هک  تسا  نآ 
.« دنادرگ یم  مارح  ْشتآ  رب  ار  شرکیپ  دنوادخ ، ُرَبْکَأ » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا 
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 ... . و

: هلمج زا  تسا  هدمآ  تایاور  رد  فیرش  رکذ  نیا  يارب  مه  يراثآ  و 

؛(1) ِهَّنَْجلا ُنَمَث  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق

. تسا تشهب  ياهب  هللا » الا  هلإ  ال   » نتفگ

؛(2) اَهَتْحَت ِرَجَّشلا  ُقَرَو  َُرثاَنَتَی  اَمَک  ِْهیَمَدَق  َتْحَت  ُُهبُونُذ  ْتََرثاَنَت  اَّلِإ  ُغُْرفَیَف  ُهَتْوَص  اَِهب  ُّدُمَی  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلوُقَی ٍْدبَع  ْنِم  اَم 

ریز رد  شناـهانگ  هک  نآ  رگم  دوش  غراـف  دـشکب و  نآ  هب  ار  دوـخ  زاوآ  هک  یلاـح  رد  دـیوگب  هَّللا » اـّلإ  هلإ  ـال   » هک تسین  يا  هدـنب  چـیه 
. دزیر یم  ورف  نآ  ریز  رد  تخرد  گرب  هک  نانچ  دزیر  ورف  شیاهاپ 

؛(3) ِتاَئِّیَّسلا َنِم  ِِهتَفیِحَص  ِیف  اَم  ْتَسَلَط  ٍراَهَن  َْوأ  ٍْلَیل  ْنِم  ٍهَعاَس  ِیف  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » َلاَق ْنَم 

. ددرگ یم  وحم  دشاب  یم  شلامعا  همانراک ي  رد  هک  ناهانگ  زا  هچ  نآ  دیوگب ، هللا » ّالا  هلإ  ال   » رکذ زور ، هنابش  زا  یتعاس  رد  سکره 

ٍبُّجَعَت ِْریَغ  ْنِم  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » َلاَق ْنَم 

ص21. قودصلل ،)  ) دیحوتلا - 1
ص22. نامه ، - 2
ص23. نامه ، - 3
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؛(1) اَهَِلئاَق ُرُکْذَی  َو  ُهَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  اَِهبِحاَص  ِْسأَر  یَلَع  ُفِْرفَُری  ًاِرئاَط  اَْهنِم  ُهَّللا  َقَلَخ 

نآ رـس  يالاب  رب  تمایق  زور  ات  هک  دنیرفآ  یم  يا  هدنرپ  نآ ، زا  ناحبـس  رداق  دـنوادخ  دـیوگب ، هَّللا » ّالإ  هلإ  ال  ، » بّجعت نودـب  هک  یـسک 
(. اعد دورد و  هب   ) دنک یم  دای  ار  رکذ  نیا  هدنیوگ ي  دنز و  یم  رپ  صخش 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  و 

َبَاب ِِهب  َحَتْفَتْـسا  َو  ِراَّنلا ، َبَاب  ُْهنَع  َّدَـس  َو  َْرقَْفلا ، ِِهب  َعَفْدَتْـسا  َو  یَنِْغلا ، ِِهب  َبَلْجَتْـسا  ُنِیبُْملا » ُقَْحلا  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ٍهَّرَم َهَئاِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  َلاَـق  ْنَم 
؛(2) ِهَّنَْجلا

یم عفد  ار  رقف  نآ  اب  دنک و  یم  بلج  ار  يزاین  یب  نآ  هلیـسو ي  هب  ُنِیبُْملا » ُقَْحلا  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دیوگب هبترم  دص  زور  ره  رد  هک  یـسک 
. دنک یم  زاب  ار  تشهب  ِرد  نآ  اب  ددنب و  یم  دوخ  رب  ار  مّنهج  ِرد  دیامن و 

(3) «. ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دیوگب ینعی  دراد ؛ هفاضا  ار  ِکلَملا  ظفل  تایاور ، یضعب  رد  و 

: تسا هدمآ  يدنوار  موحرم  ِتاوعد  باتک  رد  و 

ص8. لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  - 1
ص8. ج84 ، راونالاراحب ، - 2

ص279. یسوطلل ،) ) یلامألا - 3
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: دومرف مالسلا -  هیلع  داّجس -  ماما  هللا ، ّالإ  هلإ  ال  تفگ : يدرم 

؛» نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » ُلُوقَأ اَنَأ  َو 

«. نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  هَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » میوگ یم  نم  و 

: نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  دیوگب : سپ  هللا  الا  هلإ  ال  تفگ : امش  زا  یصخش  هاگره  دندومرف : هفاضا  مالسلا -  هیلع  ترضح -  و 

نیَِملاْعلا 1)�)؛(2) ِّبَر  ِهِلل  ُدْمَْحلا  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْداَف  ُلوُقَی � َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَِأل 

ساپـس و دـیا ، هدرک  صلاـخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاـح  رد  دـیناوخب  ار  وا  سپ  : » دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  اریز 
«. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ْشیاتس 

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  یتیاور  رد  و 

؛(3) هُأَلْمَت ِهَِّلل » ُدْمَْحلا   » َو ِناَزیِْملا  ُفِْصن  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  »

تسا لامعا )  ) نازیم فصن  هللا » ّالا  هلإ  ال   » رکذ

هیآ ي65. رفاغ ، هروس ي  - 1
ص164. يدنوارلل ،)  ) تاوعدلا - 2

ص246. دیفملل ،) ) یلامألا - 3
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(1). دنک یم  لماک  ار  نآ  دمحلا هللا »  » رکذ و 

رطاخ هب  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  زا  ار  يربتعم  تیاور  ریبکتلا  لـیلهتلا و  حـیبستلا و  باـب  رد  ینیلک ; باـنج  - 1
 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ِلوُسَر  َیلِإ  ُءاَرَقُْفلا  َءاَج  : » میروآ یم  اج  نیا  رد  ار  نآ  همجرت ي  نتم و  يدایز ، دئاوف  رب  نآ  لامتـشا 

َنوُدِهاَُجی اَم  ْمَُهل  َو  اََنل  َْسَیل  َو  َنُوقَّدَـصَتَی  اَم  ْمَُهل  َو  اََنل  َْسَیل  َو  َنوُّجُحَی  اَم  ْمَُهل  َو  اََنل  َْسَیل  َو  َنوُِقتُْعی  اَم  ْمَُهل  َءاَِینْغَْألا  َّنِإ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  اُولاَقَف :
اینغا و انامه  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دندمآ و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  تمدخ  نادنمتـسم  ارقف و  اََنل ؛ َْسَیل  َو 

يزیچ دنراد  زین )  ) و میرادن ، ام  دننک و  ّجح  هک  دنراد  نینچ ) مه  و  ( ؛ میرادن ام  دننک و  دازآ  هدـنب  هک  دـنراد  لام ) هزادـنا  نآ   ) نارگناوت
لامعا نیا  باوث  زا  رقف ، هطـساو ي  هب  ام  هجیتن  رد  و   ) میرادـن ام  دـننک و  داهج  نادـب  هک  يزیچ  دـنراد  میرادـن و  اـم  دـنهد و  هقدـص  هک 

ٍهَبَقَر ِهَئاِم  ِْقتِع  ْنِم  َلَْضفَأ  َناَک  ٍهَّرَم  َهَئاِم  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َرَّبَک  ْنَم  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَقَف  میتسه ؛) هرهب  یب  مورحم و 
اَهِجُرُِسب ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍسَرَف  ِهَئاِم  ِناَلْمُح  ْنِم  َلَْضفَأ  َناَک  ٍهَّرَم  َهَئاِم  َهَّللا  َدِمَح  ْنَم  َو  ٍهَنََدب  ِهَئاِم  ِقاَیِس  ْنِم  َلَْضفَأ  َناَک  ٍهَّرَم  َهَئاِم  َهَّللا  َحَّبَـس  ْنَم  َو 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  سپ  َداَز ؛ ْنَم  اَّلِإ  َمْوَْیلا  َِکلَذ  اًلَمَع  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َناَک  ٍهَّرَم  َهَئاِم  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » َلاَق ْنَم  َو  اَِـهبُکُر  َو  اَـهِمُُجل  َو 
رتهب دیوگب ، هَّللا » ناحبـس   » راب دص  هک  ره  و  هدنب ، دص  ندرک  دازآ  زا  تسا  رتهب  دیوگب ، ربکا » هَّللا   » راب دص  هک  ره  دومرف : ملـس -  هلآ و 

نیز و اب  بسا  دص  نداتـسرف  زا  تسا  رتهب  دیوگ ، دمح  راب  دص  ار  ادخ  هک  ره  و  ّجح ) رد  ندرک  ینابرق  يارب   ) رتش دـص  ندـنار  زا  تسا 
رگم تسا  مدرم  نیرتهب  لمع ، رظن  زا  زور  نآ  رد  هَّللا ،» ّالا  هلإ  ال  : » دیوگب راب  دـص  هک  ره  و  داهج ) يارب   ) ادـخ هار  رد  نآ  ِباکر  ماجل و 
یلص ِِّیبَّنلا -  َیلِإ  ُءاَرَقُْفلا  َداَعَف  مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  ُهوُعَنَصَف  َءاَِینْغَْألا  َِکلَذ  َغَلَبَف  مالـسلا :-  هیلع  َلاَق -  دشاب ؛ هتفگ  رتدایز  هک  یـسک  زا ) )
َِکلذ � ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهوُعَنَـصَف  َْتُلق  اَم  َءاَِینْغَْألا  َغََلب  ْدَـق  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  اُولاَـقَف : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا 

اه نآ  سپ  دیسر  اینغا  شوگ  هب  ربخ  نیا  دومرف : مالـسلا )-  هیلع  قداص -  ماما  ( ؛) هیآ ي54 هدئام ، هروس ي  ُءاشَی �( ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهللا  ُلْضَف 
دزن هرابود  ارقف  سپ  دومرف : مالـسلا )-  هیلع  قداص -  ماما  ، ) دنتـسب راک  هب  دوب ) هدومرف  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  هچ  نآ  )
نانآ دیـسر و  اینغا  شوگ  هب  دیدومرف  هچ  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دنتـشگزاب و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر 

ج 2، یفاک ، دهد ».» دهاوخ  هک  ره  هب  تسادخ  لضف  نیا  : » دومرف دننک ) یم  تفایرد  ار  باوث  ود  ره  نونکا  و   ) دنتسب راک  هب  ار  نآ  زین ) )
ص505.
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رترب ياهرکذ  زا  رگید  یخرب 

 - رقاب ماما  زا  تیاور  رد  و  تسا . هدـش  هدرمـش  اه  نیرترب  زا   (2) رافغتـسا و  هللااب » ّالا  هّوق  لوح و ال  ـال   » (1) و ریبکت تاـیاور ، یخرب  رد  و 
: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع 

هیلع هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  ُهَلَحََنل  ُْهنِم  َلَْضفَأ  ٌء  ْیَش  َناَک  َْول  َو  اهیلع -  هللا  مالس  َهَمِطاَف -  ِحِیبْسَت  ْنِم  َلَْضفَأ  ِدیِمْحَّتلا  َنِم  ٍء  ْیَِـشب  ُهَّللا  َِدبُع  اَم 
(3) ؛-  اهیلع هللا  مالس  َهَمِطاَف -  ملس -  هلآ و  و 

رترب يزیچ  رگا  دشاب و  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  ترضح  حیبست  زا  رترب  هک  تسا  هدشن  شتـسرپ  شیاتـس ، دمح و  زا  يزیچ  هب  دنوادخ 
. داد یم  هیده  ار  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف -  نادب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  انامه  تشاد  دوجو  نآ  زا 

: تسا هدش  دراو  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  و 

رایـسب ار  ربکا » هَّللا   » و هَّللا » اـّلا  هلإ  ـال  « ؛ ِرِیبْکَّتلا َو  ِلـِیلْهَّتلا  َنِم  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٌء  ْیَـش  َْسَیل  ُهَّنِإَـف  ِرِیبْکَّتلا  َو  ِلـِیلْهَّتلا  َنِم  اوُِرثْکَأ  - » 1
ص506. نامه ، درادن ». تسود  ربکا » هَّللا   » و هَّللا » ّالا  هلإ  ال   » زا رت  نوزف  ار  يزیچ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  ارچ  دییوگب ؛

َال  » و ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » نتفگ تدابع ، نیرترب  راَفِْغتْـسِالا ؛ ِءاَعُّدـلا  ُْریَخ  َو  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال   » َو ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » ُلْوَق ِهَداَـبِْعلا  ُلَْـضفَأ  - » 2
ص291. ج 1 ، یقربلل ،) ) نساحملا دشاب ». یم  رافغتسا  اعد ، نیرتهب  تسا و  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح 

ص343. ج 3 ، یفاک ، - 3
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؛(1) َرِیبْکَّتلا َو  َلِیلْهَّتلا  َو  َحِیبْسَّتلا  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُلِدْعَت  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهاَلَّصلا 

هللا  ) ریبکت و  هللا ) الا  هلا  ال   ) لیلهت و  هَّللا ) ناحبـس   ) حـیبست اب  دـنک  یم  يربارب  ّلـجوّزع  دـنوادخ  دزن  رد  دّـمحم ، لآ  دّـمحم و  رب  تاولص 
(. ربکا

: تسا هدمآ  ربتعم  تیاور  رد  و 

؛(2) دَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َنِم  َلَْقثَأ  ٌء  ْیَش  ِناَزیِْملا  ِیف  اَم 

. تسین دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  رت  نیگنس  لامعا ، يوزارت  رد  يزیچ 

هّجوت دوش ، یم  قّقحم  هللا  هلالج ي  هملک ي  اب  دـنوادخ  رکذ  هک  نآ  رب  هوالع  لآ : ربماـیپ و  رب  دورد  رد  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  هتکن ي 
اعد و لاح ، نیع  رد  هک  نانچ  دنـشاب ؛ یم  دـبع  ّبر و  نیب  طئاسو  یقیقح و  رکذ  ناگدـننک  یفّرعم  هک  تسه  زین  ربماـیپ : لآ  ربماـیپ و  هب 

تسا دنوادخ  دزن  اه  تساوخرد  نیرت  بوبحم  لآ : ربمایپ و  رب  دورد  تساوخرد  هک  نآ  هژیو  هب  تسه ؛ زین  لاعتم  دنوادخ  زا  تساوخرد 
. دشاب یم  تبثم  خساپ  ياراد  هشیمه  هک 

ص73. قودصلل ،) ) یلامألا - 1
ص494. ج 2 ، یفاک ، - 2
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: تسا هدش  تیاور  مالسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  زا  نینچ  مه 

؛(1) ِرئاَرَّسلا ُرِینَتْسَت  َو  ُروُدُّصلا  ُحَرُْشت  ِِهب  ُنآْرُْقلا  ِرْکِّذلا  ُلَْضفَأ 

. دوش یم  نشور  اه  هدیشوپ  هدوشگ و  اه  هنیس  نادب  هک  تسا  نآرق  ادخ ، دای  رکذ و  نیرترب 

ماـن هک  نآ  اـب  تسا  رکذ  نآرق  همه ي  هـک  نآ  هـجو  و  تـسا ، نآرق  هـمه ي  دـشاب ، یم   (2) رکذ نیرترب  نآرق  هک  نیا  زا  روـظنم  ًارهاـظ 
تسا دنوادخ  مالک  یهلا و  ِیحو  اه  نیا  همه ي  هک  تسا  نآ  تسا ، هدش  لقن  نآرق  رد  زین  نآ  لاثما  ناطیـش و  راتفگ  رادرک و  ناطیش و 

. دشاب هتشادن  مالک  هدنیوگ ي  هب  هّجوت  یلو  دناوخب  هّجوت  اب  ار  ادخ  مالک  یسک  دوش  یمن  و 

نآرق ِيرترب  هطـساو ي  هب  و  تسا ؛ هدـمآ  نآرق  رد  یهلا  يانـسُح  يامـسا  زا  یکی  ای  هلـالج  مسا  ًاحیرـص  دراوم ، رثکا  رد  هک  نآ  هوـالع 
دصق مه  نآرق و  تئارق  دصق  مه  هدمآ ، میرک  نآرق  رد  هک  هللا  ّالا  هلإ  لثم ال  ّصاخ  راکذا  ماگنه  رد  یسک  رگا  میرک 

ح3635. ص189 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
. تشذگ دوب ، هدش  رکاذ  ِقالطا  میرک  نآرق  هدننک ي  توالت  رب  اه  نآ  رد  هک  تایاور  ضعب  رکذ ، راثآ  شخب  رد  - 2
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(1). دوب دهاوخ  باوث  ود  ّقحتسم  دنک  رکذ 

نیا نایم  رد  دـنچره  دنـشاب ؛ یم  راکذا  نیرترب  فیدر  رد  راکذا  نیا  ینعی  تسا  هدـش  هدرمـش  رترب  راـکذا ، يدادـعت  هک  نیا  لاـح  ره  هب 
هدوـب و رترب  يرگید  رب  یتـهج  زا  راـکذا  نیا  زا  کـی  ره  دراد  لاـمتحا  زین  دـشاب و  هتـشاد  يرترب  يرگید  رب  یخرب  تـسا  نـکمم  راـکذا 

. دشاب یلاح  ماقم و  بسانم  مادکره 

یم راکذا  نیرترب  زا  دّمحم : لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هللا و  ّالا  هلإ  هبّیط ي ال  هملک ي  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچ  نآ  عومجم ، رد  و 
. دشاب

ای ییاـشنا  ياـنعم  دـصق  نآرق  تئارق  اـب  ناوـت  یم  میدرک  تاـبثا  لوـصا  ملع  رد  نآ ، لـثم  هدارا ي  ظـفل و  ِلامعتـسا  ثحب  رد  نوـچ  - 1
، رما ود  ِّقلعتم  نیب  ِتبـسن  رگا  هک  میا  هدرک  تابثا  لوصا  ملع  رد  تابّبـسم ، بابـسا و  لخادـت  ثحب  رد  هوـالع ، درک . زین  ار  نآ  يراـبخإ 

دنـشاب دـصق  جاتحم  يدابع و  رگا  یّتح  ار  ود  ره  ناوت  یم  ّصاخ ،) يانعم  هب   ) رکذ نآرق و  تئارق  لثم  دـشاب  هجو  نم  ِصوصخ  مومع و 
. دشاب فالخ  رب  یلیلد  رگم  درک  نایتا  لاثتما ، کی  هب 
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اه نآ  تّیفیقوت  یهلا و  يامسا 

هراشا

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  یّلک  روط  هب 

�؛(1) اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهِلل  َو  �

. دیناوخب اه  مان  نادب  ار  وا  سپ  اه ، مان  نیرتوکین  تسا  دنوادخ  ِنآ  زا  و 

مسا تسا . رترب  تفص  ای  مسا  ره  ینسُح  ءامـسا  زا  دارم  دشاب و  یم   (2) ءامسا يارب  تفص  تسا و  رتوکین  يانعم  هب  نسحأ  ّثنوم  ینـسُح 
، نامحر ّبر ، قلاخ ، لثم  رترب  تافص  (3) و  دشاب یم  هّیلامک  تافص  ِعیمج  ِعَمجتسُم  تاذ  يارب  مَلَع  هک  هللا  لثم  رترب 

هیآ ي180. فارعا ، هروس ي  - 1
. دشاب یم  یظفل  ثنؤم  درفم  هعامج  تسا و  تعامج  ءامسا ، هک  نیا  رابتعا  هب  - 2

هچ تسا و  هدوتس  يانعم  هب  هک  دّمحم »  » لثم دشاب  یفصو  تهج  نآ  رد  هچ  دشاب ، يزیچ  رب  ّلاد  هک  تسا  یظفل  هچرگ  تغل  رد  مسا  - 3
هدومرف دنوادخ  نوچ  اج  نیا  رد  اّما  دنرادن ، مسا  نآ  هب  ياّمـسم  زج  ییانعم  رب  تلالد  هک  رکب »  » لثم دـشابن  ًالـصا  یفـصو  تهج  نآ  رد 

هب رگید  مسا  رب  یمـسا  يرترب  اریز  دـشاب ؛ دوجوم  نآ  رد  یفـصو  تهج  هک  دـشاب  یمـسا  هک  تسا  نآ  رد  رهاـظ  ینـسُح » ءامـسا   » تسا
. تسین دارم  اج  نیا  یظفل  فْرِص  يرترب  اّما  ظفل ، ییابیز  يرترب  هفاضا ي  هب  ای  تسانعم و  يرترب 
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يامـسا رد  داحلإ  هک  ار  یناسک  مینک  اهر  هک  دـیامرف  یم  رما  ار  ام  هکراـبم  هیآ ي  هلاـبند ي  رد  لاـعتم  دـنوادخ   (1)  ... . دودو و مـیحر ،
: دننک یم  دنوادخ 

�؛(2) ِهئامْسَأ یف  َنوُدِْحُلی  َنیذَّلا  اُورَذ  َو  �

. دینک اهر  دنور ، یم  فارحنا  هب  وا  ياه  مان  رد  هک  ار  یناسک  و 

: دوش عقاو  دناوت  یم  زیچ  هس  زا  یکی  هب  یهلا  يامسا  رد  تسار  هار  زا  فارحنا  و  تسار ، هار  زا  فارحنا  يور و  جک  ینعی  داحلإ 

. دشابن یبوبر  ماقم  هتسیاش ي  هک  دوش  هدناوخ  یفصو  هب  لاعتم  دنوادخ  فلا .

هدارا ي اب  ار  ریصب  ًالثم  دننک ؛ قالطا  سدقا  تاذ  رب  طلغ  يانعم  هدارا ي  اب  ار  یهلا  يامسا  ب .

امسا ي ناونع  هب  اه  نآ  زا  سپس  هدرمشرب و  ار  تافـص  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تسه  تافـص  ءامـسا ، زا  دارم  هک  نیا  - 1
:. نیموصعم تاملک  رد  تسا  نینچ  مه  تسا و  هدرک  دای  ینسُح 

هیآ ي180. فارعا ، هروس ي  - 2

اه نآ  تّیفیقوت  یهلا و  www.Ghaemiyeh.comيامسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :

. دننک قالطا  ّلجوّزع  دنوادخ  رب  یّسح  رصب  يانعم 

دنوادخ ریغ  رب  ار  تاّیِفَخلا  ِّرسلا و  ُِملاع  ای  ضرألا  ِتاوامّسلا و  ُعیدب  ًالثم  دننک ؛ قالطا  دنوادخ  ریغ  رب  ار  دنوادخ  هّصتخم ي  يامـسا  ج .
هب دـنوادخ  ریغ  رب  ار  ِملاع  ای  رداق  ًالثم  دـننک ؛ قالطا  دـنوادخ  ریغ  رب  تسا  دـنوادخ  ّصتخم  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ءامـسا  ای  دـننک و  قالطا 

. تسا تاذلاب  ِملاع  ای  تاذلاب  رداق  یقولخم  هک  دننک  هدارا  ًالثم  دننک ؛ قالطا  دوش  یم  قالطا  دنوادخ  رب  ًاصاصتخا  هک  يا  هنوگ 

یهلا يامسا  ِتّیقیفوت  تّیفیقوت و 

هک ییامسا  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ناوت  یمن  تسا و  هّیفیقوت  هللا ، ءامـسا  هک  دننک  هدافتـسا  دنا  هتـساوخ  قوف  هفیرـش ي  هیآ ي  زا   (1) یخرب
ِندـناوخ رد  دـیابن  ینعی  ار ؛ ءامـسا  رد  داـحلا  دـنک  یم  عونمم  طـقف  هفیرـش  هیآ ي  تقیقح ، رد  یلو  دـناوخ . تسا  هدـشن  دراو  عرـش  رد 
بـسانم یمـسا  رگا  اّما  درک . قالطا  ماقم ، نآ  رب  تسین  یبوبر  ماقم  بسانم  هک  ار  هچ  نآ  دـش و  فرحنم  ْباوص  ّقح و  هار  زا  دـنوادخ ،

يامسا زا  یقادصم  دوب و  ّقح  سدقا  تاذ 

(. يواضیب  ) لیوأتلا رارسا  لیزنتلا و  راونا  ریسفت  - 1
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تاذ رب  ار  نآ  قالطا  رگید ، تایآ  � و  ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  ِهِلل  َو  هکرابم ي � هیآ ي  دش ، یم  هدرمش  نَسَح ) هن  نسحأ  مسا   ) رت بوخ  رترب و 
هک تسا  نآ  اه  نآ  همه ي  رهاظ  تسا و  هدمآ   � ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  ترابع � راب  راهچ  میرک  نآرق  رد   (1). دنک یم  زیوجت  لاعتم  دنوادخ 

: تسا نینچ  میرک  نآرق  رد  اه  نآ  بیترت  هب  تایآ  نیا  تسا ؛ یبوبر  سدقا  تاذ  هتسیاش ي  يرترب  مسا  ره 

�؛(2) اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهِلل  َو  �

. دیناوخب اه  مان  نآ  هب  ار  ادخ  سپ  تساه  مان  نیرتهب  دنوادخ ، يارب  و 

�؛(3) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهللا  اوُعْدا  ُِلق  �

. تساه مان  نیرتهب  وا  يارب  دیناوخب ، ار  مادک  ره  ار ، نامحر »  » ای دیناوخب  ار  هَّللا » : » وگب

زوجی نذا  هب  دری  مل  امم  هلامک  بسانی  هلالجب ، قیلی  مسا  ّلک  : » تسا هدمآ  نینچ  یـسوط ; قّقحم  هّیریـصن  لوصف  یبرع  همجرت ي  رد  - 1
راوازس ّقح و  لالج  هتـسیاش ي  هک  یمـسا  ره  رخآ ؛ یلا  هجو ...  نم  یلاعت  هبـسانی  نا ال  زاوجل  بدالا  نم  سیل  ّهنا  الا  یلاعت  هیلع  هقالطا 

؛ تسین بدا  زا  هک  نیا  ّالا  تسا  زیاج  ّقح  ِسّدقم  ِتاذ  رب  نآ  قالطا  دشاب ، هدشن  دراو  ینذا  نآ  ِدروم  رد  دنچره  دـشاب  شترـضح  لامک 
17و18. صص دشابن ». لاعتم  ّقح  ماقم  ِبسانم  یهجو  زا  اسب  هچ  اریز 

هیآ ي180. فارعا ، هروس ي  - 2
هیآ ي110. ءارسإ ، هروس ي  - 3
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�؛(1) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  �

. تسوا ِنآ  زا  رتوکین  ياه  مان  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  يدنوادخ  وا 

�؛(2) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهللا  َوُه  �

. تسا رت  کین  ياه  مان  وا  يارب  رگ ، تروص  و  هقباس ، یب  يا  هدننیرفآ  قلاخ ، تسا  يدنوادخ  وا 

هیآ ي نیا  ریغ  دشاب . یم  اه  نآ  قادصم  تسا  رتوکین  هک  یمـسا  ره  هکلب  تسین  یّـصاخ  يانـسُح  ءامـسا  ْدوصقم  تایآ ، نیا  همه ي  رد 
رگا تهج  نیدـب  دـنک ، نایب  تاملک  یخرب  رد  روکذـم  هنوگ ي  هب  ار  ءامـسا  ّتیفیقوت  هک  میا  هدرکن  دروخرب  زین  يرگید  لیلد  هب  هفیرش 
لمع تسین ، نآ  رد  یبدا  فالخ  تهج  دشاب  نئمطم  دهد و  ادن  يرترب  تفـص  مسا و  هب  ار  دـنوادخ  تفای  قیفوت  ییاناد ، ِدرف  يدروم  رد 

. درادن یلکشم  یعرش  رظن  زا  وا 

یم تاجانم  ماقم  رد  هدنب  دراد و  ار  دوخ  ّصاخ  ياه  تبسانم  یمسا  ره  تسا و  ینـسُح  يامـسا  ياراد  دنوادخ ، هک  دش  نشور  نیاربانب 
دنوادخ دناوت 

هیآ ي8. هط ، هروس ي  - 1
هیآ ي24. رشح ، هروس ي  - 2
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، نارفغ بلط  ماقم  رد  ًالثم  تسین  هتسیاش  ءامسا ، ِّصاخ  ياه  تبـسانم  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  حضاو  یلو  دناوخب . ینـسُح  يامـسا  نآ  هب  ار 
تـسا نآ  هتـسیاش  هکلب  درب ، راک  هب  ار  و ...  تیِمُم » ای   » مسا افِـش ، بلط  ماقم  رد  ای  عنام » ای   » مسا لام ، بلط  ماقم  رد  ای  و  مِقتنُم » اـی   » مسا

، افِـش بلط  ماقم  رد  اطع و  دوُج و  رب  ّلاد  يامـسا  زا  لام ، بلط  ماقم  رد  ترفغم و  تمحر و  رب  ّلاد  يامـسا  زا  نارفغ ، بلط  ماقم  رد  هک 
. درک هدافتسا  تایح  افِش و  رب  ّلاد  يامسا  زا 
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مظعا مسا  هللا و  ءامسا 

هراشا

اب میدرک . هدافتسا  میرک  نآرق  دّدعتم  تایآ  زا  ار  انعم  نیا  تیّلک  دشاب و  یم  رترب  تافص  ءامسا و  ياراد  لاعتم  دنوادخ  هک  دش  نایب  ًالبق 
هدش شرامش  ْلیصفت  هب  هکرابم ، يامسا  نیا  زین  تایاور  ضعب  رد  هدیدرگ و  رکذ  یهلا  يامسا  دادعت  تایاور ، زا  يرامـش  رد  نیا  دوجو 

: تسا هدمآ  مَکَح  نب  ماشِه  حیحص  ِتیاور  رد  تسا ؛

؛(1) ًامْسإ َنیِعِْست  َو  ًهَعِْست  ِهَِّلل  َّنِإ 

. تسا مسا  هن  دون و  دنوادخ  يارب  انامه 

: تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد  و 

؛(2) ًامْسإ َنوُعِْست  َو  ٌهَعِْست  َّلَجَوَّزَع  ِهَِّلل  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق 

ص87. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص195. قودصلل ،) ) دیحوتلا - 2
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. تسا مسا  ُهن  دون و  ّلجوّزع  دنوادخ  يارب  دندومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر 

: تسا هدمآ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  زا  رگید  تیاور  رد  و 

؛(1) ًادِحاَو اَّلِإ  ًهَئاِم  ًامْسإ ، َنیِعِْست  َو  ًهَعِْست  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَِّلل  َّنِإ 

. مسا کی  رگم  مسا  دص  تسا  مسا  ُهن  دون و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب  انامه 

: تسا هدمآ  تایاور  ضعب  رد  و 

؛(2) مُوتْکَم اَْهنِم  ٌدِحاَو  َو  ٌهَرِهاَظ  َنوُعِْست  َو  ٌهَعِْست  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٌهَئاِم  َو 

. دشاب یم  هدیشوپ  اه  نآ  زا  یکی  تسا و  رهاظ  نآ  يات  ُهن  دون و  هک  تسا  نآرق  رد  دنوادخ  مسا  دص  کی 

زا شیب  میرک  نآرق  رد  یهلا  يامسا  دنا  هتفگ  نیرّسفم  ضعب  هک  هچ  نآ  قبط  یلو  دراد ، دوجو  زین  مسا  ُهن  دون و  رب  ّلاد  يرگید  تایاور 
يامسا زا  فصو  هد  رب  لمتـشم  زارف ، ره  تسا و  زارف  دص  رب  لمتـشم  هک  ریبک  نشوج  ياعد  رد  .(3) و  دشاب یم  مسا  تسیب  دص و  کی 

یعون هب  یهلا ، يانسُح 

ص194. نامه ، - 1
ص211. ج 4 ، راونألاراحب ، - 2

ص357. ج8 ، نازیملا ، - 3
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(1). دوش یم  اصحإ  َْملاع  ِراگدرورپ  يارب  مسا  رازه 

، تسا مسا  ُهن  دون و  لاـعتم  دـنوادخ  يامـسا  درک  یم  ناـیب  هک  يربتعم  تاـیاور  دـسر  یم  رظن  هب  تاـیاور ، تاـیآ و  عومجم  هب  هّجوت  اـب 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  راثآ  نیا  هلمج ي  زا  دشاب ؛ یم  زین  يا  هژیو  راثآ  ياراد  هک  تسا   (2) یّصاخ يامسا  دوصقم 

؛(3) َُهل َبیُِجتْسا  اَِهب  اَعَد  ْنَم 

ِفَالآ َهََعبْرَأ  َیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  لاَق : ُهَّنَأ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا -  ِنَع  َِيُور  : » تسا هدـمآ  نینچ  یلائلا  یلاوع  تیاور  رد  هکلب  - 1
َنُونِمْؤُْملاَف ُِعباَّرلا  ُْفلَْألا  اّما  َو  َنوُِّیبَّنلا  َو  ُهَِکئاَلَْملا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  اَهُمَْلعَی  َال  ٌْفلَأ  َو  ُهَِکئاَلَْملا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  اَهُمَْلعَی  َال  ٌْفلَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  اَـهُمَْلعَی  اـَل  ٌْفلَأ  ٍمْسا 

ْنَم ٌمُوتْکَم  ٌدِـحاَو  َو  ٌهَرِهاَظ  َنوُعِْـست  َو  ٌهَعِْـست  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٌهَئاِم  َو  ِرُوبَّزلا  ِیف  ٍهَئاُِمثاََلث  َو  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ٍهَئاُِمثاََلث  َو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  اَْهنِم  ٍهَئاُِمثاََلث  ُهَنوُمَْلعَی 
راهچ لاعتم  دـنوادخ  يارب  انامه  دومرف : ناشیا  هک  دوش  یم  تیاور  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ّیبن  زا  هَّنَْجلا ؛ َلَـخَد  اَـهاَصْحَأ 

زا ددع  رازه  هکئالم و  دنوادخ و  رگم  دناد  یمن  ار  نآ  زا  ددـع  رازه  دـنوادخ و  رگم  دـناد  یمن  ار  نآ  زا  ددـع  رازه  هک  تسا  مسا  رازه 
ددع دصیس  تاروت و  رد  نآ  زا  ددع  دصیس  هک  دنناد  یم  نینموم  ار  رخآ  ددع  رازه  اّما  و  ایبنا : هکئالم و  دنوادخ و  رگم  دناد  یمن  ار  نآ 

، یکی تسا و  راکـشآ  نآ  زا  ددـع  هن  دون و  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  ددـع  دـص  کی  روبز و  رد  نآ  زا  ددـع  دصیـس  لیجنا و  رد  نآ  زا 
ص106. ج 4 ، دوش ». یم  تشهب  دراو  دربب  یپ  ار  اه  نآ  همه ي  سکره  هک  ناهنپ 

رب درفم  تروص  هب  بیکرت و  نودـب  ْءامـسا  نیا  ای  تسا ، ءامـسا  نیا  رد  يوطم  ءامـسا  ریاس  ای  تسا  رترب  ءامـسا ، ریاس  هب  تبـسن  ًالثم  - 2
. دنا هدرمش  زین  مسا  ُهن  دون و  نیا  زا  ار  یبیکرت  مسا  هک  تسا  تایاور  یخرب  فالخ  لامتحا  نیا  هچرگ  دوش ، یم  قالطا  لاعتم  دنوادخ 

ص312. یمعفکلل ،) ) حابصملا - 3
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. ددرگ یم  هدروآرب  شیاعد )  ) دناوخب ار  لاعتم ) دنوادخ   ) نادب سکره 

: زین و 

؛(1) هَّنَْجلا َلَخَد  اَهاَصْحَأ  ْنَم  َو 

. دوش یم  تشهب  دراو  دبای  هطاحا  اه  نآ  هب  سکره  و 

: دیامرف یم  هَّنَْجلا » َلَخَد  اَهاَصْحَأ  ْنَم  َو   » حیضوت رد  قودص  موحرم 

. تسین شرامش  طقف  ْدارم  دشاب و  یم  اه  نآ  یناعم  رب  یهاگآ  اه و  نآ  هب  هطاحا ي  ءامسا ، ِشرامش  زا  دارم 

لها تیالو  نآ ، طورـش  نیرت  مهم  زا  دـشاب و  یم  اهِطوُرُِـشب  مه  نیا  دـندومرف  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  هک  نانچ  منک  یم  هفاضا  نم  و 
ْنَم َو   » تیاور دروم  رد   (2) دیدج ریسافت  یخرب  رد  هک  یهابتشا  تشادرب  دوش  یم  نشور  بلطم  نیا  زا  و  تسا ؛ تراهط : تمصع و  تیب 

. دشاب یم  تایاور  همه ي  هب  یفاک  هّجوت  مدع  زا  یشان  تسا  هدمآ  هَّنَْجلا » َلَخَد  اَهاَصْحَأ 

هدمآ نآرق  رد  هک  یهلا  كرابم  يامسا  لاح  ره  هب 

. نامه - 1
ص426. ج3 ، فشاکلا ، ریسفت  - 2
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: تسا هدش  شرامش  نینچ  نازیملا  ریسفت  رد  تسا 

، هرفغملا لهأ  يوقتلا ، لهأ  نیقلاخلا ، نسحأ  نیمکاحلا ، مکحأ  نیمحارلا ، محرأ  ملعألا . مرکألا ، یلعألا ، رخآلا ، لوألا ، دـحألا ، هلإلا ، أ .
. یقبألا برقألا ،

. ریصبلا ّربلا ، عیدبلا ، نطابلا ، ئرابلا ، ب .

. باّوتلا ت .

. عماجلا راّبجلا ، ج .

. ّیفحلا ظیفحلا ، بیسحلا ، دیمحلا ، قحلا ، ّیحلا ، میلحلا ، میکحلا ، ح .

ریخ نیرفاـغلا ، ریخ  نیحتاـفلا ، ریخ  نیمکاـحلا ، ریخ  نیلـصافلا ، ریخ  نیقزارلا ، ریخ  نیرکاـملا ، ریخ  ریخلا ، قـالخلا ، قلاـخلا ، ریبـخلا ، خ .
. نیلزنملا ریخ  نیمحارلا ، ریخ  نیثراولا ،

. جراعملا وذ  مارکإلا ، لالجلا و  وذ  هوقلا ، وذ  همحرلا ، وذ  میظعلا ، لضفلا  وذ  ماقتنالا ، وذ  لوطلا ، وذ  شرعلا ، وذ  ذ .

. بیقرلا قازرلا ، تاجردلا ، عیفر  ّبرلا ، فوءرلا ، میحرلا ، نمحرلا ، ر .

. باقعلا عیرس  باسحلا ، عیرس  مالسلا ، عیمسلا ، س .

. لاحملا دیدش  باقعلا ، دیدش  روکشلا ، رکاشلا ، دیهشلا ، ش .
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. دمصلا ص .

. رهاظلا ظ .

. هداهشلا بیغلا و  ملاع  بویغلا ، ماّلع  میظعلا ، ّیلعلا ، ّوُفَعلا ، زیزعلا ، میلعلا ، ع .

. راّفغلا بنذلا ، رفاغ  بلاغلا ، روفغلا ، ّینغلا ، غ .

. حاتفلا رطافلا ، يونلا ، ّبحلا و  قلاف  حابصإلا ، قلاف  ف .

. تبسک امب  سفن  ّلک  یلع  مئاقلا  بوتلا ، لباق  ریدقلا ، رداقلا ، بیرقلا ، راهقلا ، رهاقلا ، مویقلا ، سودقلا ، ّيوقلا ، ق .

. یفاکلا میرکلا ، ریبکلا ، ك .

. فیطللا ل .

، نیتَـملا ییحملا ، لاـعتملا ، تیقملا ، طـیحملا ، یلوـملا ، نیبـملا ، بیجملا ، دـیجملا ، روـصملا ، ربـکتملا ، نـمیهملا ، نمؤـملا ، کـلملا ، م .
. کلملا کلام  ئدبملا ، ناعتسملا ، ردقتملا ،

. رونلا ریصنلا ، ن .

. دودولا لیکولا ، عساولا ، یلاولا ، یلولا ، دحاولا ، باهولا ، و .

. يداهلا ه .

: تسا هدمآ  نینچ  مسا  ُهن  دون و  تایاور ، ضعب  رد  و 

یَلْعَْألا ُِّیلَْعلا  ُرِهاَْقلا  ُریِدَْقلا  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  ُرِخْآلا  ُلَّوَْألا  ُدَمَّصلا  ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  َُهلِْإلا  ُهَّللا 
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ُمیِحَّرلا ُنَمْحَّرلا  ُّبَّرلا  ُّیِفَْحلا  ُدـیِمَْحلا  ُبیِـسَْحلا  ُّقَْـحلا  ُظـیِفَْحلا  ُمِیلَْحلا  ُمِیلَْعلا  ُمیِکَْحلا  ُّیَْحلا  ُنِطاَْـبلا  ُرِهاَّظلا  ُمَرْکَأـْلا  ُئِراَْـبلا  ُعیِدَْـبلا  ِیقاَْـبلا 
ُلْدَْعلا ُرِهاَّطلا  ُِعناَّصلا  ُقِداَّصلا  ُدیِهَّشلا  ُحوُّبُّسلا  ُدِّیَّسلا  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ِیئاَّرلا  ُفوُءَّرلا  ُبِیقَّرلا  ُقاَّزَّرلا  ُئِراَّذـلا 

ِتاَجاَْحلا یِـضاَق  ُطِساَْبلا  ُِضباَْقلا  ُموُّیَْقلا  ُبیِرَْقلا  ُّيِوَْقلا  ُسوُّدـُْقلا  ُکـِلَْملا  ُمیِدَْـقلا  ُِقلاَْـفلا  ُحاَّتَْفلا  ُدْرَْفلا  ُرِطاَْـفلا  ُثاَـیِْغلا  ُِّینَْغلا  ُروُفَْغلا  ُّوُفَْعلا 
ُدوُدَْولا ُعِساَْولا  ُرِـصاَّنلا  ُباَّهَْولا  ُروُّنلا  ُْرتَْولا  ِّرُّضلا  ُفِشاَـک  ِیفاَْـکلا  ُرِیبَْـکلا  ُمیِرَْکلا  ُرِّوَصُْملا  ُتیِقُْملا  ُنِیبُْـملا  ُطـیِحُْملا  ُناَّنَْملا  َیلْوَْملا  ُدـیِجَْملا 

(1). ِیفاَّشلا ُفیِطَّللا  ُمیِظَْعلا  ُروُکَّشلا  ُناَّیَّدلا  َنیِرِصاَّنلا  ُْریَخ  ُِقلاَْخلا  ُرِیبَْخلا  ُداَوَْجلا  ُلِیلَْجلا  ُباَّوَّتلا  ُثِعاَْبلا  ُّرَْبلا  ُثِراَْولا  ُلیِکَْولا  ُِّیفَْولا  يِداَْهلا 

یهلا مظعا  مسا 

تسا يرگید  زا  رترب  ءامسا ، یخرب  یلو   (2) دشاب یم  رترب  یهلا ، يامسا  همه ي  هک  نیا  نیع  رد 

ص194. قودصلل ،) ) دیحوتلا - 1
، دنوادخ ءامسا  زا  یمسا  ره  مَظْعَأ ؛...  ِهَّللا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  ٍمْسا  ُّلُک  : »... تسا هدش  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  زا  هکلب  - 2

ص272. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  تسا ». مظعا 
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ءامـسا نایم  رد  تایاور  رظن  زا  دیدرت  نودب  تسا و  هدـش  هدرب  مان  رّرکم  مظعا  مسا  زا  تایاور  رد  میـسر . یم  مظعا  مسا  هب  هک  اج  نآ  ات 
ار وا  دناوخب  مسا  نادب  ار  ادـخ  یـسک  رگا  تسا و  طبترم  نادـب  َملاع  ریبدـت  مئاق و  نآ  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  تسا  مظعا  یمـسا  هللا ،
رت گرزب  ءامـسا ، ریاس  هب  تبـسن  هلمجلا  یف  ینعی  تسا ؛ یبِسن  دّدـعتم و  اـی  تسا  یکی  طـقف  مظعا ، مسا  اـیآ  یلو  درک . دـهاوخ  تباـجا 

ءامـسا ریاس  زا  مظعا  هک  یهلا  يامـسا  زا  يا  هعومجم  يارب  دـشاب  یناونع  مظعا  مسا  هیعدا ، تاـیاور و  بسح  هب  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .
ماـمت هک  تسه  ءامـسا  همه ي  زا  مظعا  هک  دراد  دوجو  یمـسا  یلب  تسا . مظعا  دوخ ، بساـنم  يامـسا  هعومجم ي  هب  تبـسن  اـی  تسا و 

َکِمْـسِاب  » رگید یخرب  رد  تسا و  هدمآ   (1) »؛ مَظْعَْألا ِمَظْعَْألا  َکِمْسِاب   » حیحـص تایاور  ضعب  رد  هک  نانچ  دهد ؛ یم  شـشوپ  ار  ءامـسا 
: تسا هدمآ  ددعتم  تایاور  رد  (2) و  »؛ مَظْعَْألا ِمَظْعَْألا  ِمَظْعَْألا 

؛(3) ًافْرَح َنیِْعبَس  َو  ٍهَثاََلث  یَلَع  َمَظْعَْألا  ِهَّللا  َمْسا  َّنِإ 

ص452. ج 4 ، یفاک ، - 1
ص532. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

ص230. ج 1 ، یفاک ، - 3
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. تسا فرح  هس  داتفه و  رب  یهلا  مظعا  مسا  انامه 

هک تسا  هدـش  هفاضا  تایاور ، نیا  رد  سپـس  دوش و  یم  قالطا  زین  مالک  هملک و  رب  فرح  نوچ  دـشاب ؛ یم  هملک  فرح ، زا  دارم  ًارهاـظ 
: تسا هدمآ  همادا  رد  دشاب و  یم  هّمئا : و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  دزن  نآ  فرح  ود  داتفه و 

؛(1) هَْدنِع ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  ِِهب  ََرثْأَتْسا  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  ٌدِحاَو  ٌفْرَح  َو 

. تسا هدیزگرب  دوخ  دزن  بیغ ، ملع  رد  ار  نآ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  دزن  فرح  کی  و 

نآ هب  مّلکت  اـب  هک  تشاد  ار  فرح  هس  داـتفه و  نیا  زا  فرح  کـی  طـقف  فصآ  باـنج  هک  تسا  هدـش  ناـیب  تاـیاور  نیا  رد  نینچ  مه 
رد .(2) و  دـنک رـضاح  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  نامیلـس  ترـضح  ربارب  رد  مشچ ، ِندز  مه  هب  زا  رتمک  رد  ار  سیقلب  تخت  تسناوت 

 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  یّقثوم  تیاور 

ص230. ج 1 ، یفاک ، - 1
ِریِرَس َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ِضْرَْألِاب  َفِسُخَف  ِِهب  َمَّلَکَتَف  ٌدِحاَو  ٌفْرَح  اَْهنِم  َفَصآ  َْدنِع  َناَک  اَمَّنِإ  َو  ًافْرَح  َنیِْعبَـس  َو  ٍهَثاََلث  یَلَع  َمَظْعَْألا  ِهَّللا  َمْسا  َّنِإ  - » 2

َو ًافْرَح  َنوُْعبَـس  َو  ِناَْنثا  ِمَظْعَْألا  ِمْسِالا  َنِم  اَنَْدنِع  ُنَْحن  َو  ٍْنیَع  ِهَفْرَط  ْنِم  َعَرْـسَأ  َْتناَک  اَمَک  ُضْرَْألا  ِتَداَع  َُّمث  ِهِدَِیب  َریِرَّسلا  َلَواَنَت  یَّتَح  َسیِْقِلب 
فرح هس  داتفه و  رب  یهلا  مظعا  مسا  ِمیِظَْعلا ؛ ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َو  ُهَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  ِِهب  ََرثْأَتْسا  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  ٌدِحاَو  ٌفْرَح 
ناـیم وا و  ناـیم  هچ  نآ  نیمز  هب  دـش  هدرب  ورف  سپ  درک  فرح  نآ  هب  مّلکت  سپ  دوب ، فرح  کـی  دوب  فصآ  دزن  نآ  زا  هچ  نآ  تسا و 

دزن ندز و  مه  رب  مشچ  زا  شیپ  دوب  هک  ناـنچ  مه  نیمز  درک  دوع  سپ  دوخ  تسد  هب  ار  تخت  تفرگ  ارف  نآ  زا  دـعب  دوـب ، سیقلب  تخت 
اَّلِإ َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َو  بیغ ، ملع  رد  ار  نآ  هدیزگرب  هک  تسا  یلاعت  يادخ  دزن  فرح  کی  و  فرح ، ود  داتفه و  مظعا  مسا  نآ  زا  تسام 

.« ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب 
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: تسا هدمآ 

؛ مَظْعَْألا ِمْسِالا  َنِم  ٌدِحاَو  ٌفْرَح  دواد ) نب  نامیلس   ) ُهَْدنِع َناَک  اَمَّنِإ 

. دوب مظعا  مسا  زا  فرح  کی  طقف  مالسلا )-  هیلع  نامیلس -  ترضح   ) وا دزن  انامه 

: دیامرف یم  هفاضا  مالسلا -  هیلع  ترضح -  هاگ  نآ  و 

؛(2) ِباَتِْکلا ُْملِع  ٍِّیلَع  َْدنِع  ِهَّللا  َو  َناَک  َو   (� (1 ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهللاِاب  یَفَک  ُْلق  � هَّللا : َلاَق  يِذَّلا  ُمُُکبِحاَص  َو 

تـسا باتک  ملع  وا  دزن  هک  سک  نآ  ادـخ و  تسا  یفاک  وگب : : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  امـش  ماما )  ) بحاص هک  یلاح  رد 
. دوب باتک  ِملع  مالسلا -  هیلع  ّیلع -  دزن  مسق ، ادخ  هب  و  دشاب » هاوگ  امش  نم و  نایم 

و دشاب . یم  باتکلا  ُملع  وا  دزن  هک  نآ  تسا و  باتکلا  نِم  ٌملع  وا  دزن  هک  یسک  نیب  تسا  قرف  ینعی 

هیآ ي43. دعر ، هروس ي  - 1
ص170. ج 26 ، راونألاراحب ، - 2
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مالسلا هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  نامیلس  ترـضح  لثم  ار  مظعا  مسا  فرح  هس  داتفه و  زا  فرح  کی  هک  ایخرب  نب  فصآ  بانج  میناد  یم 
وا دزن  هک  یـسک  �؛(1)  ِباتِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذَّلا  َلاق  � دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  دوب ؛ باـتکلا  نِم  ٌملع  وا  دزن  تسناد ، یم 

دّدـعتم تاـیاور  رد  تقیقح ، نیا  هب  و  دوب . باـتکلا  ُملع  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  دزن  هک  یلاـح  رد  تفگ ». دوب ، باـتک  زا  یـشناد 
(2). دنشاب یم  باتکلا  ُملع  ياراد  هّمئا : همه ي  هک  نیا  تسا و  هدش  حیرصت 

مظعا مسا  ِینیع  هنومن ي  هّمئا : و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر 

یناعم هب  هّجوت  اب  ءامسا  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  تسا و  یمیظع  قیفوت  هچرگ  مظعا  مسا  هب  مّلکت  هک  تسناد  دیاب  اج  نیا  رد 
هک دوب  لفاغ  دیابن  اّما  تسا ، يراثآ  تاکرب و  ياراد  اه  نآ 

هیآ ي40. لمن ، هروس ي  - 1
اَذِإ َو  یَطْعَأ  هب )  ) َُهلَأَس اَذِإ  يِذَّلا  ُرَبْکَْألا  ِهَّللا  ُمْسا  ُهَْدنِع  ُناَْمیَلُس  َناَک  : » تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  یحیحص  ِتیاور  رد  و  - 2
هب دـنوادخ  درک  یم  تساوخرد  نآ  هب  هاگره  هک  دوب  دـنوادخ  مظعا )  ) ربکا مسا  نامیلـس  دزن  اَْنَیلِإ ؛ َجاَتْحَال  َمْوَْیلا  َناَک  َْول  َو  َباَجَأ  ِِهب  اَعَد 
هب دنمزاین  ًامتح  دوب  یم  زورما  نامیلـس  رگا  نیا  دوجو  اب  داد و  یم  باوج  ار  وا  دناوخ  یم  نآ  هب  ار  دـنوادخ  هاگره  دومرف و  یم  اطع  وا 

ص211. ج 1 ، دمحم ،: لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  دوب ». ام 
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دبای یم  یّلجت  موصعم : ناماما  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  هّیرون ي  تادوجو  رد  مظعا ، مسا  هّیهلا و  يامـسا  تقیقح 
مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  فیرش  یفاک  رد  تسا . لصاح  هکرابم  تادوجو  نآ  رد  تسا  مظعا  مسا  هّیهلا و  يامـسا  يارب  هک  يراثآ  و 

: تسا هدمآ  - 

؛(1) اَِنتَفِْرعَِمب اَّلِإ  اًلَمَع  ِداَبِْعلا  َنِم  ُهَّللا  ُلَبْقَیَال  ِیتَّلا  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  ِهَّللا  َو  ُنَْحن 

. ام هب  تبسن  تفرعم  هطساو ي  هب  رگم  دنک  یمن  لوبق  ار  یلمع  شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  میتسه  ییانسُح  يامسا  ام  هک  دنوادخ  هب  مسق 

و تسا ، هدش  لقن  زین   (4)  - مالسلا هیلع  نینمؤملاریما -  (3) و   - مالـسلا هیلع  رقاب -  ماما  (2) و   - مالسلا هیلع  اضر -  ماما  زا  نومـضم  نیا 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دوش  یم  نشور  لفاون  برق  تیاور  هب  هّجوت  اب  مه  نآ  هجو 

ص144. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص28. ج91 ، راونالاراحب ، - 2

ص5. ج25 ، نامه ، - 3
لوسر زا  تسا ؛ تدابع  ادخ  دای  نوچمه  هّمئا : و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  دای  تهج ، نیا  زا  ص38 ؛ ج27 ، نامه ، - 4
ِهَِّمئَْألا ُرْکِذ  َو  ٌهَداَبِع  ٍِّیلَع  ُرْکِذ  َو  ٌهَداَبِع  يِرْکِذ  َو  ٌهَداَبِع  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُرْکِذ  : » تسا هدـش  تیاور  نینچ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - 

ّیلع نادـنزرف  زا  ناماما  دای  تسا و  تدابع  ّیلع  دای  تسا و  تدابع  نم  داـی  تسا و  تداـبع  ّلـجوّزع  دـنوادخ  داـی  ٌهَداَـبِع ؛...  ِهِدـْلُو  ْنِم 
ص224. قودصلل ،) ) صاصتخإلا تسا ». تدابع 
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؛(1) ُهْتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  ْنِإ  َو  ُُهْتبَجَأ  ِیناَعَد  ْنِإ  ... 

. منک اطع  وا  هب  دنک  شهاوخ  رگا  منک و  شتباجا  دناوخب  ارم  رگا  ... 

. تسا دوجوم  يده : هّمئا ي  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  رد  هک  تسا  مظعا  مسا  ِّتیصاخ  نیا 

تّیلباق ياقب  تّیطرش  یهلا و  يایلوا  رد  مظعا  مسا  ِیّلجت 

ِبتارم ردق  هب  زین  نانآ  دبای و  نایرج  دناوت  یم  زین  یهلا  يایلوا  ریاس  رد  يا  هنوگ  هب  یگژیو  نیمه 

اَم َو  ِیَتبَراَحُِمل  َدَصْرَأ  ْدَقَف  ًاِّیلَو  ِیل  َناَهَأ  ْنَم  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاَق  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق  « ؛ ص352 ج 2 ، یفاک ، - 1
ُهَرََصب َو  ِِهب  ُعَمْسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِهَِلفاَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتََیل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ُتْضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  ٍء  ْیَِـشب  ٌْدبَع  ََّیلِإ  َبَّرَقَت 
ُُهلِعاَـف اـَنَأ  ٍء  ْیَـش  ْنَع  ُتْدَّدَرَت  اَـم  َو  ُُهْتیَطْعَأ  ِیَنلَأَـس  ْنِإ  َو  ُُهْتبَجَأ  ِیناَـعَد  ْنِإ  اَِـهب  ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَـی  َو  ِِهب  ُقِْـطنَی  يِذَّلا  ُهَناَِـسل  َو  ِهـِب  ُرِْـصُبی  يِذَّلا 
هدومرف ّلجوّزع  دنوادخ  هک  دومرف  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هَتَءاَسَم ؛ ُهَرْکَأ  َو  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ِنِمْؤُْملا  ِتْوَم  ْنَع  يِدُّدَرَتَک 

نآ ماجنا  زا  نم  دزن  رت  بوبحم  يزیچ  هب  دیوجن  بّرقت  نم  هب  يا  هدنب  تسا و  هدـش  نم  ِدربن  هدامآ ي  دـنک  تناها  ارم  ّیلو  هک  ره  تسا :
نآ اب  هک  مشاب  وا  شوگ  متشاد  شتـسود  نوچ  مرادب و  شتـسود  ات  دیوج  بّرقت  نم  هب  هلفان  ماجنا  اب  هک  انامه  و  مدرک ، بجاو  وا  هب  هچ 
رگا منک و  شتباجا  دناوخب  ارم  رگا  دنک . راک  نآ  اب  هک  شتسد  و  دیوگب ، نخس  نآ  اب  هک  شنابز  و  دنیبب ، نآ  اب  هک  شمـشچ  و  دونـشب ،

ار گرم  وا  هک  منمؤم  هدنب ي  گرم  رد  هک  يدیدرت  نوچ  مرادن  يدیدرت  متسه  نآ  لعاف  هک  يروما  رد  و  منک ، اطع  وا  هب  دنک  شهاوخ 
.« مرادن تسود  ار  وا  ِيدب  نم  درادن و  تسود 
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اّما دشاب  هتشاد  ار  مظعا  مسا  یسک  رگا  یّتح  هک  منک  يروآدای  دیاب  یلو  دنشاب . مظعا  مسا  یّلجت  هکلب  یهلا  يانسُح  ءامـسا  یّلجت  دوخ ،
هدش هراشا  نآ  هب  دّدـعتم  تایاور  رد  داتفا و  قافّتا  روعاب  معلب  دروم  رد  هک  نانچ  دـش ؛ دـهاوخ  هتفرگ  وا  زا  دـشابن ، رادافو  نآ  طیارـش  هب 

: دنا هتسناد  هفیرش  هیآ ي  نیا  قادصم  ار  وا  تسا و 

نیِواَْغلا �؛(1) َنِم  َنَاکَف  ُناَْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  �

وا درک و  لابند  ار  وا  ناطیـش  سپ  تشگ ، یهت  اـه  نآ  زا  وا  اـّما  میداد  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  ار  یـسک  تشذگرـس  ناوخب  اـه  نآ  رب  و 
. دیدرگ ناهارمگ  زا  ْتبقاع 

�؛ هاَوَه َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنَِکل  َو  اِهب  ُهاَنْعَفََرل  اَْنئِش  َْول  َو  �

دوخ ياوه  زا  تسب و  نیمز  رب  لد  دـییارگ و ) یتسَپ  هب   ) وا نکلو  میدرب ، یم  الاب  تاـیآ  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  وا  ًاـمتح  میتساوخ  یم  رگا  و 
. دومن يوریپ 

�؛(2) ثَْهلَی ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمْحَت  نِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  �

هیآ ي175. فارعا ، هروس ي  - 1
هیآ ي176. نامه ، - 2
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ار صخـش  نیا   ) دروآرد نابز  مه  زاـب  ینک  شیاـهر  رگا  دروآرد و  ناـبز  يرب  هلمح  وا  رب  رگا  هک  تسا  یگـس  ناتـساد  وا  ناتـساد  سپ 
(1) (. تسا ناسکی  تحیصن ، ای  ینک  دیدهت 

مظعا مسا  نییبت  رد  تیاور  دنچ 

یعون هب  هک  ار  تایاور  زا  يدادعت  تسا و  هدوشگ  مظعألا  مسإلا  ناونع  تحت  ار  یباب  ص223  ج90 ، راونالاراحب ، رد  یسلجم ; هماّلع ي 

َیلِإ َلاَمَف  َُهل  ُباَجَتُْسیَف  ِِهب  وُعْدَی  َناَکَف  َمَظْعَْألا ، َمْسِالا  َءاَروُعَاب  ُْنب  ُمَْعَلب  َیِطْعُأ  ُهَّنَأ  : » تسا هدمآ  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  یتیاور  رد  - 1
ِیف َّرُمَِیل  ُهَتَراَمِح  َبِکَرَف  اَْنیَلَع  ُهَِسبْحَِیل  ِِهباَحْصَأ  َو  یَسُوم  یَلَع  َهَّللا  ُْعدا  َمَْعلَِبل : ُنْوَعِْرف  َلاَق  ِِهباَحْصَأ  َو  یَسُوم  ِبَلَط  ِیف  ُنْوَعِْرف  َّرَم  اَّمَلَف  َنْوَعِْرف 

َکَعَم ُء  یِجَأ  ُدیُِرت  َأ  ِیُنبِرْـضَت ! اَم  یَلَع  َکَْلیَو  َْتلاَقَف : َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَهَقَْطنَأَف  اَُهبِرْـضَی  َلَْبقَأَف  ُُهتَراَمِح  ِْهیَلَع  ْتَعَنَْتماَف  ِِهباَحْـصَأ  َو  یَـسُوم  ِبَلَط 
اروعاب معلب  هب  یهلا  مظعا  مسا  ِهناَِسل ؛...  ْنِم  ُمَظْعَْألا  ُمْسِالا  َخَلَْسنا  َو  اَهَلَتَق  یَّتَح  اَُهبِرْضَی  ْلَزَی  ْمَلَف  َنِینِمُْؤم ، ٍمْوَق  َو  ِهَّللا  ِِّیبَن  یَسُوم  یَلَع  َوُعْدَِتل 
یـسوم بلط  رد  نوعرف  هک  ینامز  تفای و  لیامت  نوعرف  هب  اّما  دـش ، یم  باجتـسم  شیارب  سپ  درک  یم  اـعد  مسا ، نآ  هب  وا  دـش و  هداد 

نیمز اه  نآ  هب  ام  یسرتسد  تهج  هب  ات  نک  نیرفن  ار  شنارای  یسوم و  تفگ : وا  هب  دوب  ناور  شباحصا  مالـسلا و  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع 
ار رامح  اروعاب  معلب  درک ، عانتما  ْنتفر  زا  وا  رامح  دنک ، تکرح  یـسوم  بلط  رد  ات  دش  دوخ  رامح  رب  راوس  مه  اروعاب  معلب  دـنوش ، ریگ 

مهاوخ یمن  هک  نیا  يارب  ار  نم  ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ : رامح  سپ  دروآرد  قطن  هب  ار  نآ  ّلجوّزع ، دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دز ، يا  هبرض 
دز هنایزات  ار  ناویح  نآ  ردق  نآ  اروعاب ) معلب   ) اّما ینز ؟ یم  کتک  ینک ، نیرفن  بیقعت و  ار  وا  نمؤم  موق  ادـخ و  ربمایپ  ات  میایب  وت  هارمه 

ص248. ج 1 ، یّمقلا ، ریسفت  درک ». ادج  وا  نابز  زا  ار  دوخ  ِمظعا  مسا  مه  دنوادخ  دیسر و  لتق  هب  هک 
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: منک یم  رکذ  ار  تیاور  دنچ  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدروآ  دنک  یم  نایب  ار  مظعا  مسا 

 -: مالسلا هیلع  ِقِداَّصلا -  ْنَع  . 1

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما 

؛ ُمَظْعَْألا مالسلا :-  هیلع  َلاَق -  َْوأ  ُرَبْکَْألا  ِهَّللا  ُمْسا  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

. تسا یهلا  مظعا  مسا  دومرف : تسا ) يوار  زا  دیدرت   ) ای تسا  دنوادخ  رت  گرزب  مسا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »

: دنک یم  نایب  هک  درادن  یتایاور  اب  یفانت  مظعا ، مسا  ندوب  یبسن  زا  تشذگ  هچ  نآ  هب  هّجوت  اب  تیاور  نیا 

؛ اَهِضاََیب َیلِإ  ِْنیَْعلا  ِداَوَس  ْنِم  ِمَظْعَْألا  ِهَّللا  ِمْسا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

. شیدیفس هب  مشچ  یهایس  یکیدزن  زا  تسا  رت  کیدزن  یهلا  مظعا  مسا  هب  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  »

: دندومرف دوخ  باحصا  ضعب  هب  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  . 2

اَِمب ُعْداَف  َهَْلبِْقلا  ِِلبْقَتْسا  َُّمث  ُهاَْنلَْزنَأ » اَّنِإ  َو  ِّیِـسْرُْکلا  َهَیآ  َو  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » أَْرقا مالـسلا :-  هیلع  َلاَق -  َمَظْعَْألا ؟ ِهَّللا  َمْسا  َکُمِّلَعُأ  َال  َأ 
؛ َْتبَبْحَأ
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ار ردـق » هروس ي  یـسرکلا و  هیآ  دـیحوت ، دـمح و  ياـه  هروس  : » دومرف مالـسلا -  هیلع  ترـضح -  مهدـن ؟ میلعت  وت  هب  ار  مظعا  مسا  اـیآ 
. نک اعد  يراد  تسود  هچ  نادب  سپ  روآ  هلبق  هب  يور  سپس  ناوخب و 

َناَک ٍهَّرَم  َهَئاِم  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » ِرْجَْفلا ِهاَلَـص  َدـَْعب  َلاَق  ْنَم  مالـسلا :-  هیلع  اـضِّرلا -  ْنَع  . 3
؛ ُمَظْعَْألا ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  َلَخَد  ُهَّنِإ  َو  اَهِضاََیب  َیلِإ  ِْنیَْعلا  ِداَوَس  ْنِم  ِمَظْعَْألا  ِهَّللا  ِمْسا  َیلِإ  َبَْرقَأ 

ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب هبترم  دص  حبـص ، زامن  زا  دعب  سکره  دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما 
رکذ نیا  رد  لـخاد  یهلا  مظعا  مسا  اـنامه  شیدیفـس و  هب  مشچ  یهایـس  یکیدزن  زا  یهلا  مظعا  مسا  هب  تسا  رت  کـیدزن  ِمـیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا 

(1). تسا

رتشیب ندناوخ  اب  نینمؤم  هک  تسا  نآ  تسا ، هدشن  هتـشاذگ  همه  رایتخا  رد  حوضو  روط  هب  مظعا  مسا  هک  نآ  ياه  هتکن  زا  یکی  دـیاش  و 
زا یکی  هک  نانچ  دنوش ؛ رتشیب  برق  ياراد  هدیدرگ و  رتشیب  باوث  ّقحتسم  ینسُح ، يامسا  هب  دنوادخ 

. تسا لیخد  مظعا ، مسا  ِكرد  رد  زین  رکذ  ِّتیفیک  هک  نیا  هب  دشاب  هتشاد  يراعشا  دناوت  یم  تیاور  نیا  - 1
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. تسا نیمه  زین  ناسنا و ...  لجا  لامعا ، یلوبق  ردق ، بش  ندوب  ناهنپ  ياه  هتکن 

دوخ نایاپ  یب  تمحر  نارفغ و  لومـشم  هداد و  رارق  دوخ  مظعا  مسا  ینـسُح و  يامـسا  یقیقح  نیرکاذ  زا  ار  اـم  همه ي  لاـعتم  دـنوادخ 
. نیرهاطلا هلآ  دّمحمب و  دنادرگ ،

ًانطاب ًارهاظ و  ًارخآ و  ًالّوا و  دمحلا هللا  و 

نیرهاطلا هلآ  ٍدّمحم و  یلع  هللا  یّلص  و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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